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Resumé
Som optakt til mødet er der arrangeret en arkitekturrundvisning i Kildeskovshallen. På mødet 
vil der være en gennemgang af strukturen i arkitekturpolitikken, som udarbejdes som en 
digital plan. Endvidere skal udvalget drøfte punkterne under Vision og værdier i det første 
udkast af arkitekturpolitikken 2018. 

Baggrund
Der har været afholdt 5 ordinære møder i opgaveudvalget indtil nu.  

På møderne har der været oplæg om og drøftelser af: 

* Den eksisterende arkitekturpolitik, som udvalget har besluttet at bygge videre på. 

* Myndighedsbehandling af ansøgninger om byggeri og ændring af bevaringsværdige 
   bygninger  

* Planlovens og bygningsreglementets hjemmel til henholdsvis regulering gennem 
  lokalplaner og myndighedsbehandling af byggesager  

* Byggesagsbehandlingens/lokalplanlægningens kompleksitet og dilemmaer i 
  arkitekturspørgsmål 

* Innovative byggeformer og den kommende tids bygningsdesign 
 
* Statistiske data vedrørende nedrivninger i Gentofte Kommune 

* Myndigheds muligheder for at regulere byggeri og anlæg 

* Arkitektonisk kvalitet, æstetik og fortætning 

* Vision og værdier med tanke på hvad der skal ske med bygningsmassen i Gentofte 
   Kommune de næste 20-30 år 

* Struktur for arkitekturpolitikken. 

Der er undervejs talt om og afprøvet byvandringer som en del af formidlingsarbejdet med 
arkitekturpolitikken. 
Udvalget har senest drøftet problemstillinger i forbindelse med nedrivning, ombygning og 
nybyggeri og formuleret målsætninger, der kan indgå som værdier i den kommende 
arkitekturpolitik for en ønsket udvikling af den arkitektoniske kvalitet i Gentofte Kommune. 

Temamøder  

Der har været afholdt i alt fire temamøder med ca. 24 deltagere i hvert, herunder deltagere fra 
grundejerforeninger. På møderne har der ligeledes været oplæg og drøftelser af temaer som 
bæredygtig arkitektur, demografisk udvikling i Gentofte, bevaring og udvikling, samskabelse og 
formidling. 
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Møderne har bidraget med viden og en række input til arkitekturpolitikken.  

Møde med ejendomsmæglere 

Der har været afholdt et møde mellem 3 ejendomsmæglere og formandskabet samt to 
repræsentanter for opgaveudvalget. Formålet var at afklare i hvilken grad, ejendomsmæglere ville 
kunne tænkes at indgå som formidlere af arkitekturpolitikken. Der var umiddelbart størst fokus på 
hurtig myndighedsbehandling og dialog fra kommunens side, og ikke så stor fokus på 
arkitekturformidling.
 
Opgaveudvalgets 6. møde 

Som optakt til mødet er der arrangeret en arkitekturrundvisning i Kildeskovshallen.  
På mødet vil der være en gennemgang af strukturen i Arkitekturpolitikken, som udarbejdes som en 
digital plan.  

På baggrund af de målsætninger, som udvalget drøftede på sit 5. møde, og var enige om skulle 
indgå som værdier i den kommende arkitekturpolitik, er der udarbejdet et udkast til en ny 
arkitekturpolitik. Der er samtidig lavet udkast til en viderebearbejdning af en vision, der 
sammenfatter ”den røde tråd” i politikkens værdigrundlag. 

Udvalget skal på sit 6. møde drøfte punkterne under Vision og værdier i udkastet til arkitekturpolitik 
med henblik på, at forslaget efterfølgende kan færdiggøres til endelig godkendelse på udvalgets 
sidste møde, som er d. 15. august 2018. 

Sammen med dagsordenen sendes udkast til arkitekturpolitik til udvalget, så deltagerne forud for 
mødet har lejlighed til at se forslaget i sin helhed og forberede sig på at drøfte punkterne 1-14 
under Vision og værdier, som sammenfatter politikkens grundlæggende værdier. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 
Til opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte: 
1. At opgaveudvalget tager den foreslåede struktur i arkitekturpolitikken til efterretning  
2. At opgaveudvalget drøfter punkterne under Vision og værdier i det foreliggende udkast til 
arkitekturpolitik  

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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