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Side 3

1 (Åben) Besigtigelse af klimatilpasningsprojekter
 
Sags ID: EMN-2019-03737

Resumé
Som en del af den løbende temabaserede opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område 
afholdes en besigtigelse af to klimatilpasningsprojekter – Mosegårdskvarteret og Gentofterenden.

Formålet med besigtigelsen er at give udvalget indsigt i, hvordan klimatilpasning / håndtering af 
vand, som udvalget drøftede på sit temamøde den 27. februar 2019, udmøntes i praksis.

Baggrund
Planlægning af klimatilpasning i kommunen bygger på en oplandsbaseret tilgang. Både 
Mosegårdskvarteret og Gentofterenden ligger i Søborghusrendens opland, som omfatter Vangede 
og Dyssegård.

Besigtigelsen skal ses i sammenhæng med de strategiske drøftelser, som udvalget havde på sit 
temamøde den 27. februar 2019, herunder den givne status over de igangværende 
klimatilpasningsprojekter.

Mosegårdskvarteret
Risikoen for oversvømmelse af private matrikler er reduceret til en 100-årshændelse, og risikoen 
for oversvømmelse af terræn og veje er reduceret til en 5-årshændelse.

Gentofterenden
Risikoen for oversvømmelse af private matrikler og pendlersti er reduceret til en 10-årshændelse, 
og vejunderføringerne under de krydsende veje og S-banen er udvidet, så de har et større 
volumen til vandet.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At besigtigelsen af og orienteringen om klimatilpasningsprojekterne tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Retningslinjer for tilladelse til ophængning af plakater, bannere etc.
 
Sags ID: EMN-2018-05896

Resumé
Der orienteres om retningslinjer for tilladelse til ophængning af plakater, bannere m.fl.

Baggrund
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Administrationen får løbende henvendelser fra virksomheder, organisationer etc., som ansøger om 
tilladelse til ophængning af plakater, bannere og lign., i forbindelse med events, kampagner etc.
For ikke at opleve at kommunen til stadighed er fyldt med plakater og bannere m.m., som kan virke 
forstyrrende i gadebilledet og tage fokus fra færdselstavler, er der behov for at kunne begrænse 
antallet af tilladelser til ophængning.

Der administreres efter følgende retningslinjer:

 Arrangementet skal afholdes i kommunen.
 Arrangementet skal have et kulturelt eller humanitært formål.
 Arrangementet skal være ikke-kommercielt.

Der stilles krav om, at de tre kriterier opfyldes. Tilladelse beror dog på en konkret vurdering, hvori 
følgende indgår:

 Om der historisk – gennem en årrække – er givet tilladelse til arrangementet (fx cirkus, 
særlige løb på væddeløbsbanerne).

 Om arrangementet finder sted på baggrund af kommunal beslutning om tilladelse (fx 
afholdelse af koncert).

 Om der fejres en national eller lokal mærkedag (fx Sankt Hans).

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orientering om retningslinjer for tilladelse til ophængning af plakater, bannere etc. tages til 
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Teknik- og Miljøudvalgets område

 
Sags ID: EMN-2019-03909

Resumé
Der gives på mødet en kort orientering om de tværkommunale samarbejder, som findes 
på Teknik- og Miljøudvalgets område. 

Baggrund
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Gentofte Kommune indgår i forskellige tværkommunale samarbejder, når det giver værdi 
for borgerne og når fælles kommunale interesser skal fremmes. For at give udvalget et 
overblik over, hvilke tværkommunale samarbejder, der findes på udvalgets område, er 
udarbejdet en oversigt med en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder på 
udvalgets område. På mødet gives en kort orientering om samarbejderne. Forvaltningen 
vil løbende orientere udvalget om aktuelle samarbejder. 

Indstilling
Det indstilles 

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Når kommunerne  skaber sammen (3072438 - EMN-2019-03514)

4 (Åben) Kvartalsrapportering 2. kvartal 2019 - Teknik- og Miljøudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2019-02938

Resumé

Som en del af den politiske arbejdsform er det besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal 
skal have en rapportering som supplement til den ordinære kvartalsrapportering. 

Rapporteringen for Teknik- og Miljøudvalgets område indeholder økonomital, grafer, nøgletal 
og en status på aktuelle aktiviteter, der er centrale i arbejdet med visioner og politiske mål 
inden for området. 

Baggrund

I kvartalsrapporten gennemgås den samlede økonomistatus for Teknik- og Miljøudvalgets 
område for 2. kvartal 2019. Der gives en status på området Park og Vej, Klima, Natur og Miljø, 
som ligger inden for det skattefinansierede område, samt Forsyning, som ligger inden for det 
takstfinansierede område. Samtidig nævnes relevante fokusområder inden for de enkelte 
områder. I denne kvartalsrapport er der bl.a. fokus på:

- Med afsæt i bæredygtighedsstrategien er der arbejdet med en række konkrete 
bæredygtighedstiltag, som understøtter flere af de 17 verdensmål.

- Orientering om indsatser på affald- og genbrugsområdet, med afsæt i Initiativplanen og 
målet om øget genbrug og genanvendelse.  
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Sidst i rapporten gives en status på anlægsområdet samt en opsummering af bevillingsstatus.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapport TMU - 2. kvartal 2019 (3017545 - EMN-2019-02938)
2. Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2019 (3068041 - EMN-2019-02938)
3. Budgetændringer - Teknik og Miljø (3071455 - EMN-2019-02938)

5 (Åben) Mødeplan 2020 for Teknik- og Miljøudvalget
 
Sags ID: EMN-2019-02318

Resumé
Mødeplanen for Teknik- og Miljøudvalget indstilles til udvalgets godkendelse.

Baggrund
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2020.
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg.

Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og
efterårsferie samt i dagene op til jul.

Indstilling
Det indstilles

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At mødeplanen for 2020 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Mødeplan 2020 med noter  (2946783 - EMN-2019-02318)
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6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-04589

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
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1. Indledning
Denne oversigt indeholder en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder, Gentofte 

Kommune har med andre kommuner mv. på Teknik- og Miljøudvalgets område.  Formålet med 

oversigten er at give et overblik over og indblik i de samarbejder, Gentofte Kommune har på Teknik-

og Miljøudvalgets område. 

Flere af nedenstående samarbejder er formaliseret i et §60-selskab. Et §60-selskab er oprettet i 

henhold til §60 i Kommunestyrelsesloven. §60 i kommunestyrelsesloven giver to eller flere 

kommuner mulighed for at overdrage kompetence til en ny retlig enhed, som herefter udfører 

opgaven. Selskabet består kun af kommuner. 

2. Tværkommunale samarbejder på Teknik- og Miljøudvalgets område

2.1 Biofos 

Om 

BIOFOS er oprettet i 2013, og koncernen består af fire selskaber: BIOFOS Holding A/S, BIOFOS 

Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejes – direkte eller indirekte – af 15 

ejerkommuner. De tre datterselskaber BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter 

Avedøre A/S og BIOFOS A/S ejes alle af BIOFOS Holding A/S.

Bestyrelsen består af én repræsentant fra hver af de 15 ejerkommuner samt fire repræsentanter 

udpeget af medarbejderne.

Formål

Biofos renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på tre renseanlæg:

Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til 

forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en skoletjeneste, der modtager mere end 14.000 gæster om 

året.

Deltagere

København, Frederiksberg, Gentofte, Albertslund, Hvidovre, Ballerup, Høje-Taastrup, Brøndby, Ishøj, 

Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Glostrup, Vallensbæk og Herlev.

Link

https://biofos.dk/

2.2 CTR I/S

Om 

CTR er varmetransmissionsselskab (§60) for fem interessentkommuner i hovedstaden. CTR blev 

etableret i 1984 og forsyner omkring 250.000 boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme baseret 

https://biofos.dk/
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på overskudsvarme. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf de deltagende kommuner udpeger 

et medlem bortset fra København, der udpeger fire medlemmer. 

Formål

CTR står for køb af varme fra produktionsenhederne, transport gennem transmissionsnettet, salg af 

varme til de fem interessentkommuner, som distribuerer varmen videre til forbrugerne. CTR 

producerer selv varme i spids- og reservelastanlæg, når der er behov for det og har desuden ansvar 

for vedligeholdelse af det samlede anlæg.

Deltagere

København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. 

Link

http://www.ctr.dk/

2.3 Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S

Om 

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er et fælleskommunalt interessentskab (§60), der arbejder for at 

levere fjernvarme i Gentofte og Gladsaxe kommuner. Selskabet blev etableret i 2018 og har en 

bestyrelse på tre medlemmer, som er udpeget af de to kommuner. 

Formål

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S varetager opgaven med at levere fjernvarme til de mere end 6000 

kunder i Gentofte Kommuner, herunder vedligeholdelse af fjernvarmenettet samt den tilhørende 

administration. 

Deltagere

Gentofte og Gladsaxe kommuner.

link

https://gladsaxefjernvarme.dk/privat/om-os/

2.4 Movia

Om 

Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber. Movia transporterer mere 

end 215 mio. passagerer om året på knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-

ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner 

og regioner rådgiver og planlægger Movia kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og 

Flextrafik. Movias øverste myndighed er repræsentantskabet, og bestyrelsen er selskabets øverste 

ledelse. Den enkelte kommune udpeger en repræsentant til Repræsentantskabet. 

Formål

Movia varetager busdriften, lokalbanedriften samt kørslen med handicappede på Sjælland.

https://gladsaxefjernvarme.dk/privat/om-os/
http://www.ctr.dk/
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Deltagere

Kommunerne i Movias område samt de to regioner.

Link

https://www.moviatrafik.dk/om-os

2.5 Novafos A/S

Om 

Novafos er vand- og spildevandsselskab, der i 2017 blev etableret af 9 kommuner, som et 

aktieselskab.  Bestyrelsen i selskabet består af de 9 borgmestre, 5 forbrugervalgte medlemmer samt 

en ekstern bestyrelsesformand.

Formål

Novafos håndterer alt spildevand i de ni kommuner og leverer drikkevand til en del af kommunerne 

samt gennemfører en række større klimatilpasningsprojekter for kommunerne.   

Deltagere

Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, Rudersdal, Egedal, Allerød, Frederikssund, Hørsholm og Furesø.

Link

https://novafos.dk/

2.6 Vestforbrænding

Om

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vestforbrænding er et fælleskommunalt 

interessentselskab (§60), der i 1970 blev grundlagt af 19 sjællandske kommuner. Den enkelte 

kommunalbestyrelse udpeger en repræsentant til bestyrelsen. 

Formål

Vestforbrænding tilbyder løsninger inden for affaldsindsamling og behandling af affald samt levering 

af fjernvarme og elektricitet. Vestforbrænding håndterer affald for 900.000 borgere og 60.000 

virksomheder.

Deltagere

Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Rudersdal, Egedal, Frederikssund, Hørsholm, 

Furesø, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje Taastrup, Ishøj, København, Rødovre og 

Vallensbæk.

Link
https://www.vestfor.dk/

https://www.vestfor.dk/
https://novafos.dk/
https://www.moviatrafik.dk/om-os
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Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. - Error! 

ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE

REN BY – HVER DAG

NYT SORTERINGSKIT TIL EVENTS

’Ren By’-kampagnen har fået nyt sorteringskit til brug ved arrangementer. Sorteringskittet er designet i ’Ren by’-layout, og 

det er muligt at sortere i plast, metal, papir, glas og restaffald. Plastpladerne sættes i skraldeposer, og når posen er fyldt 

kan pladen tages op og en ny pose sættes om pladen. Det nye sorteringskit er praktisk og let at have med ud til arrange-

menter. Til sorteringskittet hører metalstativer, som plastpladerne kan hænges på i små øer af tre. Pladerne kan også stå 

på jorden uden stativerne. 

     

Foto: Eventkittet kan også bruges til aktiviteter, hvor det gælder om at ramme den rigtige ’spand’. 

’NATURLIGVIS’ OG AFFALDSINDSAMLINGER PÅ SKOLER

Ordrup Skole og Rygaard International School har lånt udstillingen NaturligVis i forbindelse med emneuger. Affald og Gen-

brugs formidlingstjeneste har ved begge emneuger holdt oplæg om affald i naturen for ca. 350 elever. Tjørnegårdsskolen 

har også lånt udstyr til affaldsindsamling i forbindelse med emneuge om affald. 
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SAMARBEJDE MED GAMMEL HELLERUP GYMNASIUM OM SIDSTE SKOLEDAG

’Ren By’ var tilstede, da Gammel Hellerup Gymnasium holdt sidste skoledag i Staudehaven den 16 maj 2019 om morgenen. 

I samarbejde med Gammel Hellerup Gymnasium havde ’Ren By’ teamet stillet ekstra skraldespande op, mens gymnasiet 

havde aftalt med eleverne, at de skulle rydde op. Da eleverne var tilbage på Gammel Hellerup Gymnasium var Staudehaven 

som støvsuget.  

Samarbejdet startede sidste forår, da gymnasiet tog kontakt til Gentofte Kommune, politiet og naboer med henblik på at 

skabe nogle rammer, hvor naboerne blev genereret mindst muligt. Samarbejdet forsætter, når gymnasiet har første skole-

dag til august.  

     

Foto: Staudehaven under og efter Gammel Hellerup Gymnasiums arrangement (første foto er taget af Villabyerne). 

        

FRIVILLIGE AFFALDSINDSAMLINGER

Medarbejdere fra virksomheden Air France KLM Denmark brugte den 10. april 2019 på at samle affald i Gentofte Kom-

mune. ’Ren By’-teamet hjalp med poser, hapsere, veste og afhentning af affald. Virksomheden fortalte efterfølgende, at ca. 

90 % af affaldet var cigaretskod, og at de havde haft en utrolig positiv dag med mange glade kommentarer fra borgere.

     

Foto: Medarbejdere fra Air France KLM Denmark samler affald ved Charlottenlund Strandpark. Affald i åen ved Øregårdsparken blev 

også hapset.   
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Den 4. maj 2019 havde miljøorganisationen LINK Environmental Ambassadors arrangeret affaldsindsamling i området om-
kring Charlottenlund stationsplads. Kommunen hjalp med udstyr og hentede affaldet efter arrangementet.

Foto: Lea’s affaldsindsamling havde fokus på cigaretskod i naturen (foto er taget af LEA). 

REN BY TIL SEJ, SUND OG SIKKER

’Ren By’ var del af den Bæredygtige By i forbindelse med børnefestivalen Sej, Sikker og Sund i Øregårdsparken den 22. juni 

2019. Med udstillingen ’NaturligVis’ og Myren Max kunne børnefamilier sortere affald og blive klogere på, hvor lang tid det 

tager for slikpapir, flasker og dåser at blive nedbrudt i naturen. Med aktiviteterne blev der sat fokus på verdensmål 11 om 

emballage, sortering og livet på land. Det skønnes, at ca. 400 børn og voksne lagde deres vej forbi teltet.

Gentofte Kommunes Bæredygtighedsnetværk deltog med en stand om FN’s verdensmål. Der var stor interesse og spørge-

lyst blandt både små og store. Et af tilløbsstykkerne var at børnene kunne formulere, hvilket verdensmål de gerne vil bidrage 

med for at skabe et mere bæredygtigt Gentofte.
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Foto: Mange børn og voksne lagde deres vej forbi ’Den Bæredygtige By’ til børnefestivalen Sej, Sund og Sikker. 

DIVERSE BÆREDYGTIGHEDSINITIATIVER

GRØN DAG OG PESTICIDKAMPAGNE

Grøn Dag blev d. 28. april afholdt i gården foran Byens Hus med mange aktiviteter i samarbejde med frivillige fra forskellige 

lokale foreninger. Man kunne høre om naturpleje hos Gentofte Kvæggræsserlaug, Høslætlavet og Fåregræsserforeningen 

for Bernstorff Slotshave. Børnene kunne dreje avispotter og plante blomsterfrø sammen med Bæredygtigt Gentofte og DN 

Gentofte og hos Gentofte Havevenner kunne man bytte blomsterfrø sammen med byhaven Grøntofte og Skovshoved Nip-

penyttelaug. Forstbotanisk Haves Venner og Den Gamle Køkkenhave v. Schæffergården tilbød prøvesmagninger på egen 

avl af henholdsvis honning og salat. Sidst men ikke mindst serverede Madklubben HE-22 suppe og kage, doneret som over-

skudsvarer fra lokale supermarkeder. 

Igen i år var der fokus på information om alternative metoder til brug af sprøjtegifte i haven som led i kommunens pesti-

cidkampagne. I år har kampagnen ligeledes omfattet særlig information til de borgere, som bor tæt på kommunens vand-

indvindingsboringer i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Godt 600 borgere er direkte naboer til vand-

indvindingsboringerne, og at få viden om at man bor tæt på disse boringer skal gerne øge bevidstheden om, hvor vigtigt 

det er, at man undgår brugen af pesticider og kemikalier i haven for at bevare den gode grundvandskvalitet. 
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DANMARK FOR MÅLENE

Danmark for Målene er en aktionsbaseret oplysningskampagne, der skal gøre opmærksom på, at verdensmålene findes og 

fortælle gode historier om, hvordan man kan arbejde med dem i sin hverdag – gerne igennem leg og aktivitet. Danmark for 

målene kommer rundt til 48 byer otte gange i løbet af 2018/2019. Gentofte Kommune er én af de 48 byer, og kommunale 

og lokale private aktører deltager i at indfri visionen om at udbrede kendskabet til de 17 verdensmål.

Danmark for målene er blevet afholdt tre gange i løbet af foråret/forsommeren. Første besøg var d. 16. maj i Vangede

Bygade, hvor temaet var ’Sundhed og trivsel’. Der var stor opbakning fra lokale aktører, der arbejder med sundhed: Tand-

lægen, fysioterapeuten og kiropraktoren var til stede med sjove og lærerige aktiviteter og den lokale cykelhandler demon-

strerede sin udbud af el-cykler. Fra kommuen deltog Forebyggelse og Sundhedsfremme, Tranehaven og Sundhedsplejen. 

Arrangementet blev bakket op af Vangedes Venner og Charlotteklubben. 

Den 7. juni var karavanen forbi Hovedbiblioteket i Hellerup og temaet var ’Genbrug’. Igen var der stor opbakning fra lokale 

ildsjæle: Repair Café Gentofte, Gentofteposen og Gentofte Byttemarked deltog. Fra kommunen var Afald og Genbrug til 

stede med mangfoldige og oplysende aktiviteter omkring genbrug og affaldsminimering. 

Endelig holdt karavanen den 28. juni sit indtog i Gentoftegade med temaet ’Fødevarer i balance’. Denne gang fik arrange-

mentet opbakning fra Haver til maver, Fødevarebanken, en daginstitution, Dani Diago, som driver køkkenhaven på Schæf-

fergården og andre lokale aktører. 

Danmark for målene fortsætter efter sommerferien med yderligere tre arrangementer, første gang den 16. august på Jæ-

gersborg Allé.
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Foto: Danmark For Målene d. 16. maj i Vangede Bygade.

DOHNS MINDE TAGER VERDENSMÅLENE TIL SIG

Døgninstitutionen Dohns Minde ønsker at gøre FN’s verdensmål til en del af institutionens DNA. De har startet en målrettet 

indsats til bekæmpelse af madspild (verdensmål # 12), introduceret nye aktivitets- og samværsformer til fremme af mental 

sundhed (verdensmål # 3) og arbejder på at reducere deres elforbrug gennem både fysiske installationer og pædagogiske 

aktiviteter med elregningen som omdrejningspunkt (verdensmål # 12).

TEKSTILLAB – BEEWAXWRAP – KOMBUCHA - KOKEDAMA

I samarbejde med Ungekultur i Byens Hus har Bæredygtigt Gentofte med succes holdt 5 arrangementer, hvor målgruppen 

især har været de unge mellem 15-25 år. Derfor blev der indbudt til lidt anderledes og skæve workshops, hvor de unge fx 

kunne kreere deres egen kombucha-svamp, en slags fermenteret sund te, eller kokedamaer, små ’plante-bolde’ formet af 

jord med mos omkring og hængt op i snor. Man kunne også lave sit eget ’beewaxwrap’, en meget mere miljøvenligt mad-

emballage end fx sølvpapir.

PROJEKT ’GRØN HVERDAG’

Projektet ’Grøn Hverdag’ består af 10 familier/husstande i Gentofte Kommune, der har meldt sig til projektet for at få 

inspiration og hjælp til at ændre deres livsstil i en mere bæredygtig retning. Fra start blev registreret deltagernes nuværende 

adfærd i forhold til daglig transport, rejsevaner, madvaner, el-, vand- og varmeforbrug samt affaldssortering. Frem til no-

vember skal familierne deltage i en række workshops og får derigennem viden om en mere bæredygig levevis. Deltagerne 

repræsenterer en blanding af forskellige familietyper. Der er både enlige ældre, store børnefamilier og enlige med børn. 

Familierne bor forskellige steder i Gentofte Kommune og i forskellige type boliger.

Deltagerne har indtil videre mødt hinanden to gange til en gennemgang af deres nuværende adfærd og forbrug. De kan 

således se, hvor de hver især bør sætte ind for at nedsætte deres CO2-udledning. Nogen skal måske spise mindre kød, nogle 

skal tage cyklen i stedet for bilen andre skal undlade at flyve så ofte. 
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REKREATIVE GRØNNE OMRÅDER

BEDRE TILGÆNGELIGHED I GRØNNE OMRÅDER

Arealerne omkring Gentofte Sø og Brobæk Mose er centrale og vigtige 

grønne områder for mange – også ældre og handicappede. Derfor gen-

nemgås områderne i øjeblikket for at opnå flere tilgængelige løsninger 

i respekt for naturen. Det sker med midler fra tilgængelighedspuljen.

Nye bænke og borde-bænkesæt

Bænke og borde er udskiftet ved Gentofte Sø således, at både sidde-

komforten og adgangen er klart forbedret.

Nye borde-bænkesæt er opsat ud for søen og på legepladsen – alle tæt 

på hovedstien rundt om Gentofte Sø. De nye borde-bænkesæt er mere tilgængelige for kørstolsbrugere og nemmere af 

anvende for bevægelseshæmmede.

Ny grusrampe

Ved indgangen til Brobæk Mose fra Brogårdsvej 

83-85 er den eksisterende trappe og cykelsliske 

ændret til en grusrampe af hensyn til bevægel-

seshæmmede og barnevognsbrugere. Indgan-

gen ligger lige ved siden af et busstoppested, og 

med grusrampen er der nu øget mulighed for 

transportere sig helt hen til og ud i det meget 

attraktive grønne område.

Ny grussti

Brobæk Mose er udlagt med stier i flis, der ind-

går et naturelement i mosen. Langs mosen i 

nord ændres en strækning på 60 meter til slots-

grus for at skabe et sammenhængende forløb 

fra Brogårdsvej 83-85 gennem Brobæk Mose til 

Gentofte Sø, der er mere tilgængelige at færdes 

på for bevægelseshæmmede.

Forbedringer for ældre og 

handicappede ved Gentofte 

Sø og Brobæk Mose

… nye bænke og borde omkring Gentofte Sø.

… Grusrampe fra Brogårdsvej 83-85 til Bro-

bæk Mose.

… Grussti langs Brobæk Mose i nord.

Yderligere undersøges muligheden for:

… En handicapparkeringsplads ved Fiskebak-

ken, som giver en nemmere og mere plan 

adgang til Gentofte Sø.

… Et handicaptoilet i kommunens bygning 

ved Fiskebakken, hvor der i dag er offentlige 
toiletter.

Et af de nye borde-bænkesæt ved Gentofte Sø.

Den nye grusrampe fra Brogårdsvej 83-

85 til Brobæk Mose.
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TRAFIK

STOR TILFREDSHED MED TRAFIKCAFÉ FOR BORGERE 60+

Hvordan fastholder jeg bedst min mobilitet – og hvordan 

krydser jeg sikkert og trygt vejen, hvis jeg ikke længere har 

den mobilitet, som jeg tidligere havde? Det var blot et par 

af emnerne for trafikcafeen, der blev afholdt den 8. maj 

2019 som led i temaet om tilgængelighed i Trafiksikker-

hedsplan 2017-2020.

Fokus var blandt andet på krydsning af lysregulerede fod-

gængerfelter, fordi Park og Vej får en del henvendelser om 

dette og gerne vil fortælle borgerne, hvad de selv kan gøre 

– også fordi der endnu ikke foreligger en teknologisk løs-

ning, som kan bidrage til at fremme sikkerheden og tryg-

heden på dette område.

Deltagere og arrangører

Trafikcafeen var målrettet borgere 60+. I alt 70 borgere deltog

Bag arrangementet stod: Samt fra Gentofte Kommune:

… Nordsjællands Politi … Pleje og Sundhed

… Rådet for Sikker Trafik … Innovation

… Seniorrådet … Kommunikation

… Handicaprådet … Park og Vej

… Cyklistforbundet
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UDBUD AF ALMINDELIG BUSKØRSEL

Movia udbyder bustrafik til private operatører og vognmænd, så kom-

muner og regioner er sikret en omkostningseffektiv kollektiv trafik. 

I forbindelse med det kommende udbud, der omfatter tre linjer, der 

opererer i Gentofte Kommune, vil der blive stillet krav om, at de tre lin-

jer overgår fra diesel til el (linje 1A og 164 / 166) eller biobrændstof 

(linje 179). Movia har vurderet, at meromkostningen i alt for de tre lin-

jer forventes at blive cirka 0,4-1,8 mio. kr., der forventes at kunne rum-

mes inden for nuværende budget.

De de tre linjer kører gennem tætte byområder, hvor effekten af både 

den lavere støjpåvirkning samt elimineringen af lokal luftforurening 

(NOx og partikler), vil være væsentlig.

KLIMATILPASNING

INDVIELSE AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTET VED MOSEGÅRDSVEJ 

Klimatilpasningen af Mosegårdskvarteret er færdig og regnvand fra 16.000 m2 vejareal bliver nu afledt og forsinket lokalt 

i stedet for at fylde op i spildevandsystemet og skabe oversvømmelser ved kraftig regn.

Anlægget blev indviet på solskinsrig sommerdag og ca. 100 borgere mødte op for at deltage i arrangementet.

Buslinje 185 bliver med det nye busnet, som træder i kraft 

den 13. oktober 2019, øget i frekvens fra to til tre gange i 

timen og desuden omlagt, så den også kører omkring Gen-

tofte Hospital. Endvidere får den tilslutning til Metros city-

ring på Vibenhus Runddel Station, som åbner den 29. sep-

tember 2019.
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Indvielsen foregik ved de nye regnvands-søer mellem Mosegårdsvej 

og Nymosen. 

Borgmester Hans Toft klipper det røde bånd med hjælp fra lokale børn.

OVERVÅGNING AF GRUNDVANDSSPEJLET  

Højtstående grundvand kan udgøre et problem ift. oversvømmelse af kældre og haver, ligesom det kan være svært at 

håndtere regnvand på egen grund ved nedsivning, når grundvandsspejlet står meget højt. Dybden til grundvandet er 

mange steder i kommunen kun 1-2 m, som vist på kortet nedenfor med gråt. 

Natur og Miljø overvåger grundvandsspejlet i 9 udvalgte boringer i kommunen, se kort over boringsplacering. Fokus er på 

at følge variationen over året samt undersøge hvilke faktorer, der påvirker grundvandsspejlet. Overvågningen sker via 

loggere i boringerne, som kontinuert måler vandstanden, og data herfra bearbejdes og samtolkes med øvrige data/for-

hold, som forventes at kunne påvirke grundvandsspejlet.

Klimatilpasningen betyder at

… Risikoen for oversvømmelse på private ma-

trikler forhindres (op til en 100-årshændelse) 

… Risikoen for oversvømmelse på terræn/veja-

real minimeres (op til en 5-årshændelse).

… Projektet bidrager til generel aflastning af 

spildevandssystemet i Gentofte Kommune.

… Overløb til Nymosen ved ekstreme regnhæn-

delser vil ske med renset regnvand i stedet for 

med urenset spildevand fra kloakledningen. 

Projektet har derudover medført at

… Området er forskønnet med nye regnbede 

… Nye vejtræer markerer indgangene til Mose-

gårdskvarteret.

… Arealet mellem Mosegårdsvej og Nymosen 

med bassiner/vandhuller og gangbro

… Hastigheden er nedsat til 40 km/t på Mose-

gårdsvej og Toftekærsvej.

… Der er anlagt nye overkørsler og fortovet er 

delvist renoveret.



Dybde til øverste grundvandsspejl. I de grå områder er 

grundvandsspejl 1 – 2 m u. t. 

Boringsplacering 

Efter nu 2 års overvågning viser målingerne, at grundvandsspejlets beliggenhed de enkelte steder varierer fra 0,3 m op til 

1,9 m. Som det fremgår af nedenstående graf for en udvalgt boring er grundvandsspejlet kraftigt påvirket af regnhæn-

delser, men ved daglig regn eller udtørring ses en forsinkelse i effekten på grundvandsspejlet. Den tørre sommer i 2018 har 

påvirket grundvandspejlet (som ligger lavt) i en lang periode helt frem til årsskiftet 2019. Samtidig ses, at en enkelt kraftig 

regnhændelse kan påvirke grundvandsspejlet meget hurtigt, som fx vist på graften i august 2017 og juni 2018, hvor vand-

spejlet med det samme steg ca. 15 cm.

Overvågningsresultaterne peger sammenfattende på, at det øverste grundvandsspejl er meget påvirket af nedbør. 

Herudover er grundvandspejlet påvirket af, om der sker grundvandspumpning tæt ved (fx indvinding af drikkevand, 

afværgepumpning) eller anden dræning af vand samt om der ligger LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) tæt ved, 

som kan øge nedsivningen af grundvand. Endelig synes de geologiske forhold at have betydning samt om der er befæ-

stelse og beplantning i nærheden. Der ses ingen klar sammenhæng mellem havvandsstand og grundvandspejlet. 



Gentofte Kommune                                                                                                                       14. august 2019

15

Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. - Error! 

FJERNVARME

DRONE REGISTRERER VARMEUDSLIP FRA FJERNVARMENETTET

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har fra november 2018 til april 2019 haft en drone i luften for at indsamle termografiske 

data fra fjernvarmenettet i Gentofte.  

Dronen registrerer varmeudstråling fra ca. 100 meters højde og for at få præcise registreringer, skal vejret være roligt og 

forholdsvis koldt uden direkte sollys. Derfor er overflyvningerne gennemført efter kl. 20.00 om aftenen hen igennem vin-

termånederne. Tidligere benyttede Fjernvarmen fly eller biler til at registrere varmeudslip fra ledningerne, men droneover-

flyvningerne giver bedre overblik og er væsentlig billigere i drift. 

Ved overflyvningen blev der fundet tre fejl, der har krævet øjeblikkelig undersøgelse. De øvrige registrerede uregelmæssig-

heder, der blev observeret ved overflyvningen, indarbejdes i en samlet vedligeholdelsesplan for fjernvarmenettet og prio-

riteres udført henover de kommende år.  

Billede af dronen samt et udsnit af det kort over fjernvarmenettet som kan aflæses bagefter. Billedet stammer fra COWIs Tilstandsregi-

streringsrapport.

INDSATS FOR AT REDUCERE NETTABET I FJERNVARMENETTET

I starten af 2019 blev nyt software til styring af temperaturen i fjernvarmenettet taget i brug. Det gør os i stand til at regulere 

fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet automatisk i forhold til udetemperaturen. Erfaringen fra de første seks måneder 

viser, at vi har kunnet sænke fremløbstemperaturen til omkring 70 °C, uden det kan mærkes hos vores kunder.

Resultatet er, at vi ved lavere fremløbstemperatur reducerer nettabet og dermed driftsomkostningerne til gavn for både 

kunder og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

En yderligere sidegevinst ved en lavere fremløbstemperatur er, at vi bliver opmærksomme på kunder med en fejlindstillet 

unit, som giver dårlig afkøling. Indtil nu har vi registreret 84 kunder og haft kontakt til 33 kunder for at rådgive dem om at 

få rettet fejlen.   
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KUNDER OG KAMPAGNER

Gentofte Fjernvarme har i 2. kvartal gennemført den planlagte eftertilslutningskampagne for 2019. Der var en tilslutnings-

procent på 50%, svarende til det forventede. Der er i efteråret 2019 planlagt to borgermøder omkring eftertilslutninger, 

der skal gennemføres i 2020, som en del af den overordnede plan for eftertilslutninger frem mod 2024. 

I år er der indtil nu 11 kunder, der har tilsluttet sig den nye Model A+ ordning, som er en ordning for kunder med et tilslut-

ningsanlæg på over 80 kW, og der er flere på vej. Målet for året var at få 10 Model A+ kunder i 2019. 

I alt har Gentofte Fjernvarme fået 105 nye fjernvarmekunder, så det samlede antal kunder med udgangen af juni er 6620.

AFFALD OG GENBRUG

FORSØG MED NYE AFFALDSORDNINGER

Forsøg med nye affaldsordninger blev sat i gang i begyndelsen af marts og har kørt i 2. kvartal.  Forsøgene har omfattet 
at undersøge henholdsvis, hvordan en ny ordning for madaffald kan gennemføres hos villaer og rækkehuse, og hvordan 
ordninger for madaffald, tekstiler og småt elektronik fungerer hos etageejendomme. I alt har deltaget ca. 50 villaer i et 
udvalgt kvarter ved Gentofte Hospital og ca. 530 husstande fordelt på 20 etageejendomme spredt beliggende i kommu-
nen. 

Forsøgene er evalueret i juni og erfaringerne skal danne grundlag for en eventuel udrulning til hele kommunen. Foruden 
erfaringer med beholderstørrelser og tømmefrekvens, er der indsamlet feedback på den informationspakke som forsøgs-
familierne har modtaget. 
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GENBRUGSSTATIONEN

Besøg og mængder:

Besøgstallene og affaldsmængderne på genbrugsstationen i 2018 og de tilgængelige data for 2019 ses i tabellen efterføl-
gende.

Besøgstal Mængde (tons)

2018 2019 2018 2019
Januar 17.374 16.392 2.626 2.361
Februar 14.617 16.634 2.487 2.553
Marts 17.238 21.082 2.937 3.753
April 25.082 24.205 4.222 4.019
Maj 22.860 23.086 4.297 4.109

Juni 20.527 3.880

Juli 20.097 3.049

August 21.235 3.514

September 20.543 3.556

Oktober 19.617 3.535

November 17.865 3.278

December 16.478 2.344

Sum 233.533 39.725

DRIFT AF RENOVATIONSORDNINGER

Siden REMONDIS overtagelse af M. Larsen, har Affald og Genbrug oplevet at samarbejdet og servicen er blevet gradvist 

forringet. 

Dette medfører henvendelser fra utilfredse borgere om manglende tømning, mangelfuld service og dårlig opførsel mm. 

Affald og Genbrug bestræber sig hver dag på, at mimimere de gener borgerne bliver udsat for, samt fastholde REMONDIS 

på kontraktens krav. Gældende bodssystem bliver anvendt og det medfører, at der kvartalsvis i 2019 opgøres bod af stør-

relsesordenen 200.000 – 300.000 kr.  

NYT EU UDBUD AF RENOVATIONSORDNINGER.

Den 31. marts 2021 ophører den nuværende kontrakt med den private renovatør Remondis, som står for indsamling og 
transport af alt affald i kommunens ordninger. Derfor er Affald & Genbrug i gang med at udarbejde et nyt udbudsmateri-
ale. Indholdet af udbudsmaterialet vil blive forelagt Teknik og Miljø udvalget den 29. oktober 2019. Det forventes at 
kunne offentliggøre udbudsmaterialet i løbet af november måned 2019. Herefter vil der være en udbudsproces med til-
budsgivning, evaluering af tilbud og efterfølgende kontraktindgåelse i starten sommeren 2020, med opstart af opgaven i 
april 2021.
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ETAGEEJENDOMME – UDRULNING AF SORTERINGSMATERIEL

Udrulning af sorteringsmateriel til de genanvendelige fraktioner hos etageejendomme (defineret som 7 eller flere boligen-
heder) forløber efter planen i 2. kvartal 2019. På årets midte har ca. 485 ejendomme haft besøg af en affaldskonsulent fra 
Affald og Genbrug. Flere af disse ejendomme er allerede blevet besøgt mere end én gang, da ordningen er blevet udvidet 
siden opstarten i 2013. De opfølgende besøg har i mange tilfælde også haft til formål at finde plads til stadigt flere beholdere 
(f.eks. udvidelser af eksisterende skure og standpladser).      

Ejendomme, der stadig kan styrke sorteringen, kontaktes løbende af Affald og Genbrug, således at der også dér kan træffes 
en aftale, der passer til de lokale forhold og ønsker. Besøgene og fortsat opstilling af sorteringsmateriel vil fortsætte gennem
2019. Der udsendes nye breve til ubesøgte ejendomme.           

Det igangværende forsøg med indsamling af tekstil, elektronik og madaffald i beholdere på 20 fuldt implementerede eta-
geejendomme, står foran en evaluering. Meldingerne fra de 530 deltagende lejligheder synes overvejende positive, 
selvom de respektive forsøgsejendomme når op på 10 dedikerede affaldsløsninger. Ejendommene har meldt sig frivilligt
og hensigten med forsøget er bl.a. at teste beholderstørrelser, benyttelsesgrad og kommunikationsmaterialer og -former. 

Eksempel på veludført gårdanlæg med integration af affaldsskur (juni 2019).
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NEDGRAVEDE BEHOLDERE – AFFALD OG GENBRUG 

I andet kvartal 2019 er der ved ejendommene Brannersvej 21-27 og Smakkegårdsvej 133-149, blevet etableret nedgra-

vede beholdere til plast, metal, glas, pair og restaffald. Beholderne er klargjorte til på sigt også at kunne indsamle madaf-

fald. Det er de to første ejendomme i kommunen, som har fået etableret nedgravede beholdere til både genanvendeligt 

affald og restaffald. Udgiften til etableringen af beholderne deles mellem ejendomme og kommunen,hvor kommunen 

finansierer og ejer beholderne, mens ejendommen finansierer arbejdet med at få nedgravet beholderne.

De nedgravede beholdere erstatter de almindelige beholderene som kan ses i baggrunden af det første billede.

FORMIDLINGSTJENESTEN – OM AFFALD, GENBRUG OG MILJØ

FORMIDLINGSTJENSTEN – BESØG PÅ GENBRUGSSTATIONEN

Det har været et aktivt forår for Affald og Genbrugs formidlingstjeneste. I 2. kvartal af 2019 har 25 børnehaver og skole-

klasser (470 børn og unge) lagt deres vej forbi genbrugsstationen for at lære om affald og genbrug. 
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    VEJLEDNING AF VIRKSOMHEDER

Affald & Genbrugs Task Force ”Vejledning af virksomheder” har været 

udgående siden februar 2019. Erfaringen er, at der er noget at komme 

efter, og at virksomhederne tager godt imod os. Ultimo juni har vi besøgt 

55 virksomheder.

Alle relevante butikker i Waterfront Shoppingcenter er besøgt og det 
kunne konstateres, at mange butikker ikke sorterer, selv om de har af-
faldsmængderne til det. Årsagen er formentlig, at der ikke er etableret 
gode fællesordninger, som butikkerne kan bruge. Vi arbejder sammen 
med centerets administrator på at få etableret gode fællesordninger for 
bl.a. disse affaldstyper.

Lige nu prioriterer vi besøg på virksomheder, som vil kunne deltage i 
Gate 21-projektet ”Bæredygtig Bundlinje 2.0.”, hvor der er fokus på ople-
velses- (fx hoteller og restauranter) og byggebranchen.

I Gentofte Kommune er der ca. 850 virksomheder, som det vil være relevant at besøge. Pt. har vi gennemført et første 
besøg hos seks procent af disse, idet vores hovedfokus er de største virksomheder. Foran os ligger opgaven med at følge 
op på de indledende besøg, hvor vi efter behov vil hjælpe virksomhederne til at levere på de indgåede aftaler.

KOMMUNIKATIONSINDSATS FOR AFFALDSOMRÅDET

I foråret 2019 er der lavet et nyt grafisk layout til sorteringstasken, der genoptrykkes hen over sommeren. Tasken er desu-

den forbedret med velcro i bunden, så mindre stykker affald ikke rutcher rundt og ender i det forkerte rum. Tasken er 

tidligere uddelt til etageejendommene og skal uddeles i forbindelse med etablering af beholdere til sortering og til de hus-

stande i etageboliger, der efterspørger den.

Som inspiration til fælles affaldsordninger i Waterfront 

Shoppingcenter har vi besøgt Spinderiet i Valby 
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Affald på afveje, er en ny kampagne, der skal sætte fokus på typiske fejlsorteringer, der går ud over genanven-

delsen. Kampagnen handler i første omgang om fejl i papir- og papaffaldet, men kan på et senere tidspunkt bru-

ges til at bedre sorteringen for andre affaldstyper i beholderne ved husstandene og/eller på genbrugsstationen.

Indsatsen for pap og papir, med fokus på især pizzabakker og juice- og mælkekartoner, er gennemføres i au-

gust-september 2019. Villaer og rækkehuse får uddelt et hængeskilt på deres beholder til papir og etageboliger 

et mærkat til beholderlågene på containerne til pap om fejlsorteringer. Pizzariaer inviteres også med til at dele 

budskabet om, ’at pizzabakker skal til restaffald!’ og får kampagneplakater, klistermærker til pizzabakkerne og 

foldere til uddeling, hvis de ønsker det. På Facebook deles en film med to renovationsarbejdere, der finder piz-

zabakker og mælkekartoner i det genanvendelige affald på deres rute med ’papirbilen’.
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UDVIKLING AF INDSAMLEDE MÆNGDER I KOMMUNENS AFFALDSORDNINGER
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ØKONOMISK STATUS

Der søges på tværs af bevillingsområderne samlet om tillægsbevillinger for 34 mio. kr. for serviceudgifter. Den 

samlede serviceramme for Gentofte Kommune forventes overholdt i 2019 under forudsætning af et uændret 

niveau for genbevillinger fra 2019 til 2020 på 28 mio. kr. og under forudsætning af, at de samlede tillægsbevillin-

ger modsvares af tilsvarende mindreforbrug på andre områder. Der er igangsat en række initiativer og analyser, 

der skal sikre, at Gentofte Kommune overholder servicerammen.

PARK OG VEJ, KLIMA OG MILJØ

Driftsudgifter - Skattefinansieret

I det korrigerede budget er indarbejdet genbevillingen fra 2018 til 2019 som udgør 0,7 mio. kr. Der søges en 

teknisk omplacering vedrørende central barselspulje på 0,08 mio.kr.

Årets regnskab for Park og Vej, Klima, Natur og Miljø forventes at blive 140,3 mio. kr. samlet set, svarende til det 

korrigerede budget samt den tekniske omplacering.

ANLÆG – SKATTEFINANSIERET

I økonomisk rapportering for 2. kvartal søges om ændring af rådighedsbeløb på netto 1,5 mio. kr., der tidsforsky-

des fra efterfølgende år som led i revurdering af investeringsprofilen for 2019-2023. De samlede anlægsudgifter 

forventes at udgøre 91,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som det forventes at søge genbe-

vilget til 2020. 

 Park og Vej, Klima, Natur og Miljø
4 6 7 9

Oprindeligt budget Korrigeret budget
Forventede 

bevillingsændringer
Forbrug Forventet regnskab

Serviceudgifter 2100 139,5 140,2 0,1 49,0 140,3

Samlede driftsudgifter 139,5 140,2 0,1 49,0 140,3

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,08

0,1%

 Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Oprindeligt budget Korrigeret budget
Forventede 

bevillingsændringer
Forbrug

Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 54,6 98,5 1,5 14,4 91,9
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DRIFTSUDGIFTER – BRUGERFINANSIERET

I det korrigerede budget er indarbejdet en tillægsbevilling på -2,9 mio. kr. som blev godkendt af Kommunalbe-

styrelsen 17/12-2018.

Årets regnskab for Forsyning forventes at blive -29,7 mio. kr. svarerende til korrigeret budget.

ANLÆG – BRUGERFINANSIERET

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 94,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som 

forventes at blive tilført likvide aktiver.

  Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - driftsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget
Forventede 

bevillingsændringer
Forbrug Forventet regnskab

Forsyningsudgifter 2E+05 -26,8 -29,7 0,0 -44,1 -29,7

Samlede driftsudgifter -26,8 -29,7 0,0 -44,1 -29,7

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

0,0

0,0%

  Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget
Forventede 

bevillingsændringer
Forbrug Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 65,6 95,0 0,0 42,6 94,0
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Oversigt over større igangværende anlægsprojekter 2019:

                          

                                   

Forbrug pr. 
30/06-2019

Korr. budget

Projektnavn 1.000 kr 1.000 kr

Teknik og Miljø, Brugerfinansieret 42.622 94.977

Fjernvarme, udbygning og tilslutninger 29.004 61.013

Klimatilpasning Gentofterenden 6.046 22.875

Klimatilpasning Mosegårdskvt. 7.571 11.089

Teknik og Miljø, skattefinansieret 13.954 99.256

Energihandlingsplan 3.634 13.082

Bellevue Strandpark, stisystem 935 887

Supercykelsti Helsingørruten 519 4.221

Supercykelsti Helsingørruten 0 -2.502

Hellerup bydelscenter 0 333

Renovering af bygværker 0 4.195

Renovering af veje, fortove, cykelstier 5.491 34.578

LED vejbelysning 670 8.500

Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder 2.574 30.099

Trafiksikkerhedsplan 132 3.263
Vejbrønde 0 0
Kystsikring langs Øresund 0 2.600
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Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2019-1  
 
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  29. oktober 2018 

 
Reference til stående udvalg:  Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 

Opgaveudvalgets opgave: Udarbejde forslag til en ny arkitekturpolitik 
 
Opfølgning pr. maj 2019 
 
Foldere vedrørende arkitektur 
De foldere, der blev foreslået udarbejdet i forbindelse med opgaveudvalget, er udarbejdet. Den 
ene folder handler om arkitektur i Gentofte Kommune, herunder værdier, kvalitet og 
seværdigheder. Denne folder er blandt andet tiltænkt tilflyttere, ejendomsmæglere og andre, der 
ønsker en indføring i arkitektur i Gentofte. Den anden folder handler om arkitekturpolitik og 
praksis for Gentofte Kommunes organisation, til brug ved myndighedsbehandling og for Gentofte 
Kommunes egne projekter. 
 
Interessegruppe om arkitektur i Gentofte 
En del af de borgere, der deltog i opgaveudvalget om Arkitektur i Gentofte, har oprettet en 
interessegruppe. De har på et møde drøftet tiltag, der kan følge op på arkitekturpolitikken. 
 
I forlængelse heraf blev der den 30. april 2019 afholdt et møde på Jægersborg bibliotek med 
deltagelse af medlemmer af interessegruppen og Gentofte Kommune - administrationen. På 
mødet blev de to ovennævnte foldere præsenteret, og interessegruppen fortalte, hvad de vil 
fokusere på i det videre arbejde med arkitekturpolitikken, herunder en række arrangementer på 
Jægersborg Bibliotek. Arrangementerne vil blandt andet bestå af en udstilling om Jægersborg, en 
studiekreds om byrummets arkitektur, samt et visionsværksted for Ibstrup Torv, herunder hvordan 
der eventuelt kan ske en revitalisering af torvet. 
 
Ombygning- og renoveringsprojekter 
Siden primo januar 2019 har Gentofte Kommune efter arkitekturfaglig vurdering truffet afgørelse i 
godt og vel 20 større og mindre byggesager på bevaringsværdige ejendomme. 
 
For Gentofte Kommunes egne større anlægsprojekter gælder, at der lægges vægt på valg af 
kvalificerede og visionære arkitektfirmaer.  Dette gælder fx for den kommende overbygning på 
Maglegårdshallen, nye ældreboliger til Nymosehave og dispositionsforslaget for udvidelsen af 
Gentofterenden, som både er et klimatilpasningsprojekt, men samtidigt løftes også den rekreative 
og landskabelige værdi af området. 
 
  



 

Omkring 60 mindre opgaver har været arkitektonisk vurderet-/bearbejdet siden primo januar, 
hvoraf blandt andet kan nævnes følgende:  
 

• Ankomstpartiet til kapellet på Mariebjerg Kirkegård er blevet ombygget for at øge 
tilgængeligheden, og der er i den forbindelse tilføjet en rampe. Ombygningen er sket med 
respekt for helheden og med øje for detaljen. Samtidigt er pergolaen tilbageført, således at 
der igen er isat glasbyggesten i tagkonstruktionen. Glasbyggestenene lader lyset skabe et 
smukt og poetisk spil ned langs facaden, jf. billederne herunder. 

• På Maglegårdsskolen er facader, vinduer og kunst i gavlen nænsomt restaureret. 
Maglegårdsskolens vinduespartier er særlig karakteristiske med deres fine proportionering, 
størrelse og profilering. Bevaring af ældre originale vinduer er bygningskulturelt og 
totaløkonomisk den bedste løsning. 

• Fodboldklubben B1903´s bygninger, tegnet af Eske Kristensen i 1951, er renoveret og der 
er tilføjet ny arkitektur, som i form læner sig op af den bevaringsværdige bygning, men som 
i materialevalg viser, at den er et produkt af tiden. 

• Nedbrudte broer i Øregårdsparken er kildeundersøgt og der er tegnet nye i 
overensstemmelse med de oprindelige broer, dvs. i engelsk havestil og i arkitekten Auguste 
Ramées formsprog. 

• Der er tegnet og udført en mere autentisk udgave af den oprindelige GN Brandt’s bænk til 
Gentofte Kommunes kirkegårde. 

• Til både Øregaard Museum og til Garderhøjfortet er der udarbejdet pyloner, der både 
skilter smukt, og som er i overensstemmelse med Gentofte Kommunes inventarlinje. 

 

   
Kapellet på Mariebjerg Kirkegård, ombygning af ankomstpartiet.   Kapellet på Mariebjerg Kirkegård, tilbageføring af pergolaen. 
 
Nominering til RENOVER prisen 2019 
RENOVER prisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond med henblik på at hylde 
de bedste renoveringsprojekter i Danmark. Alle kan indstille projekter, men det er 
nomineringsudvalget, der udvælger, hvilke projekter der skal nomineres. Vinderen af prisen kåres 
primo efteråret 2019. I Gentofte Kommune er flere projekter nomineret i år, blandt andet: 
Restaurering af facader på Maglegårdsskolen, om- og tilbygningen til fodboldklubben B1903, 
ombygningen af Experimentarium. 



 

 

   
Fodboldklubben B1903, tilføjelse af ny arkitektur.                               Maglegårdsskolen, facaderestaurering. 
 
Netværk for arkitekturpolitik i praksis 
Akademisk Arkitektforening har netop lanceret et nyt tværfagligt netværk, der beskæftiger sig 
med arkitekturpolitik, hvori Gentofte Kommune deltager. Det er et netværk til vidensdeling og 
erfaringsudveksling på tværs af kommuner, både i forhold til udarbejdelse og til implementering af 
en arkitekturpolitik. I netværket vil der være faglige oplæg og sparring. Der blev afholdt et 
opstartsmøde i Arkitektforeningen den 21. maj. 
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Gentofte Kommune
Budgetændringer - Teknik og Miljø
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Park og Vej, Klima, Natur og Miljø

Oprindeligt budget 139,5

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring
25-03-2019 Genbevilling Service 0,7

Korrigeret budget 140,2

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

30-06-2019 Teknisk omplacering Service 0,1

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 140,3

Forsyning

Oprindeligt budget -26,8

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring
17-12-2018 Tillægsbevilling Overførsler -2,9

Korrigeret budget -29,7

Ansøgte tillægsbevillinger
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventede afvigelser
Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab -29,7

Pensionsbidrag i den lønfri del af barslen

Ændring af takster til fjernvarmen

5. august 2019

Budgetudvikling

Genbevilling fra 2018 til 2019

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. 
Datoangivelsen for tillægsbevillinger er fastsat efter den kvartalsrapportering, som ændringen er behandlet i, mens datoerne for 
genbevillinger, pris- og lønregulering og tekniske omplaceringer er fastsat efter behandlingsdatoen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 
mio. kr.
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Ugedag                  Betegnelse Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec.

Mandag kl. 19:00 i Kommunalbestyrelsen 27. 24. 30. 27. 25. 22. - 31.
9.Ф*    
28.

7.Ф*    
26.

30. 14.

Mandag kl. 17:00-19:00 Reserveret til fællesmøder for de 
stående udvalg og Økonomiudvalget samt til tema-
/inspirationsmøder i Kommunalbestyrelsen

27. 24. 30. 27. 25. 22. - 31. 28. 26. 30. 14.

Mandag kl. 17:00 i Økonomiudvalget 20. 17. 23. 20. 18. 15. -
14.* 

kl. 07.00
2.E*    

21.
1.E*    

19.
23. 7.

Tirsdag kl. 17:00 i Teknik- og Miljøudvalget 29.* - - - 12. - -
11. *

kl. 17.00
- - 3. -

Torsdag kl. 17:00 i Bygnings- og Arkitekturudvalget 16. 6. 5. 2. 4.* 9.* - 20. 10. 8. 12. 3.

Onsdag kl. 17:00 i Ældre, Social- og Sundhedsudvalget - 5. - - 13. - -
12. *

kl. 17.00
- - 11. -

Onsdag kl. 17:00 i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 28.* - - 29.* - - -
12.* 

kl. 19.00
- - 4. -

Tirsdag kl. 17.00 i Børneudvalget - 4. - - 5. - -
11. *

kl.19.00
- - 10. -

Mandag kl. 17:00 i Skoleudvalget - 6. - - 11. - -
10.* 

kl. 19.00
- - 2. -

Mandag kl. 17:00 i Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget

- 27.* - - 6.* - -
10. *

kl. 17.00
- - 16. -

Mandag kl. 17.00-19.00 og kl. 19.00-21.00  Onsdag kl. 
17.00-19.00 og kl. 19.00-21.00 i Opgaveudvalg 
(reservation af mødetid). Opdateres ikke på denne 
oversigt.

6. 8.
13. 15. -

2.  4.
16. 18.

1. 14.*
15. 22.

-
2.* 3.
8. 10.

- -
7.  8.*
14. 16.

5. 20.* 
21. 28.

-
1.* 2.
8.*  9.

Oversigt over fastsatte møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Stående udvalg og Opgaveudvalg 2020
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Kommunalbestyrelsen:

Økonomiudvalget:

Teknik- og Miljøudvalget:

Bygnings- og Arkitekturudvalget:

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget:

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:

Børneudvalget:

Skoleudvalget:

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

*) Dog mandag den 14. december 2020 - færre mødedage i december grundet julen

  

1. og 2. behandling i Kommunalbestyrelsen:

ФKB Budget 1. behandling onsdag den 9. september 2019

ФKB Budget 2. behandling mandag den 7. oktober 2019

*) August-mødet er ændret til fredag den 14. august 2019 kl. 07.00

*) Dog mandag den 7. december 2020 - færre mødedage i december grundet julen

   

1. og 2. behandling i Økonomiudvalget:

EØU Budget 1. behandling onsdag den 2. september 2020

EØU Budget 2. behandling mandag den 1. oktober 2020

*) Dog mandag den 4. maj 2020 

*) Dog tirsdag den 9. juni 2020

*) Dog onsdag den 12. august 2020 på samme dato som KUF afholder møde da ØK afholder møde fredag den 14. august 2020

*) Dog tirsdag den 28. januar 2020 - færre mødedatoer i februar grundet vinterferie 

*) Dog onsdag den 29. april 2020 som erstatning for møde i maj 2020

*) Dog mandag den 10. august 2020 på samme dato som EBI afholder møde da ØK afholder møde fredag den 14. august 2020

*) Dog torsdag den 27. februar 2020

*) Dog onsdag den 6. maj 2020 

*) Dog mandag den 10. august 2020 på samme dato som SK afholder møde da ØK afholder møde fredag den 14. august 2020

*) Dog onsdag den 29. januar 2020 som erstatning for møde i februar 2020

*) Dog tirsdag den 11. august 2020 på samme dato som BØ afholder møde da ØK afholder møde fredag den 14. august 2020

*) Dog tirsdag den 11. august 2020 på samme dato som TMU afholder møde da ØK afholder møde fredag den 14. august 2020
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Opgaveudvalg: 
Møder mandag/onsdag så vidt muligt i to første uger i 
måneder, hvor der ikke afholdes møder i stående udvalg
Der afholdes ikke møder i 1. uge efter nytår

KL's Kommunaløkonomisk Forum den 9.-10. januar 2020

KL's Børne- og Ungetopmøde den 30.-31.  januar 2020 

Mesterskabsaften tirsdag den 24. marts 2020

KL's Kommunalpolitisk Topmøde den 19. - 20. marts 2020
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 14. - 15. 

maj 2020 

Folkemøde d. 11. - 14. juni 2020

Kultur- og Festdage 18. - 21. juni 2020

Flagdag lørdag den 5. september 2020

Skolernes vinterferie: uge 7 = den 10. - 14. februar 2020

Påske: uge 15-16 = den 9. - 13. april 2020

St. Bededag: uge 19 =  fredag den 8. maj 2020 

Kr. Himmelfartsdag: uge 21 = torsdag den 21. maj 2020

Grundlovsdag: uge 23 = fredag  den 5. juni 2020

Pinse: uge 22-23 = den 31. maj - 1. juni 2020

Sankt Hans: uge 26 = tirsdag den 23. juni 2020

Skolernes sommerferie: uge 27-32  = den 29. juni  - 7. august 2020

Skolernes efterårsferie: uge 42 = den 12. - 16. oktober 2020

*) Dog tirsdag den 14. april 2020 så kadence på 4 mødedatoer i marts overholdes

*) Dog tirsdag den 2. juni 2020 så kadence på 4 mødedatoer i juni overholdes

*) Dog tirsdag den 2. juni 2020 så kadance på 4 mødedatoer i juni 2019 overholdes

*) Dog tirsdag den 8. september 2020 så kadance på 4 mødedatoer i september overholdes

*) Dog tirsdag den 20. oktober 2020 så kadence på 4 mødedatoer i oktober overholdes

*) Dog tirsdag den 1. december 2020 så kadence på 4 mødedatoer i december overholdes
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