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Side 3

1 (Åben) Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse
 
Sags ID: EMN-2017-02989

Resumé
Forslag til Kommuneplan 2017 har været udsendt i offentlig høring.

Det skal drøftes og besluttes, om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og 
Byg foreslåede ændringer. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 10. oktober 2016, pkt. 3, i forbindelse med 
vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 i høring.

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i høring fra den 1. december 2016 til den 3. februar 2017. 
I denne periode har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med lokalplanlægningen vedtaget tillæg til 
Kommuneplan 2013 vedrørende rammerne for lokalplanlægning. Forslag til Kommuneplan 2017 
har derfor været sendt i en supplerende høring i perioden den 22. juni til den 17. august 2017, 
hvori de nævnte tillæg har været indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017.

Der er i høringsperioderne p.t. i alt indkommet 12 høringssvar fra statslige myndigheder, erhverv 
og interesseorganisationer. Høringen slutter den 17. august. Såfremt der kommer yderligere 
høringssvar inden fristens udløb eftersendes disse.

Plan og Byg har udarbejdet et høringsnotat med resume af de indkomne høringssvar med 
forvaltningens bemærkninger og anbefalinger til ændringer.

Forslag til Kommuneplan 2017 kan ses på dette link: 
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=37
Det skal drøftes og besluttes, om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og 
Byg foreslåede ændringer.

Indstilling
Plan & Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At drøfte og beslutte om Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg 
foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Byplanudvalget den 21. august 2017

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
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1. Høringssvar til forslag til kommuneplan 2017.Høringssvar pdf (1947688 - EMN-2017-02989)
2. Høringsnotat - resumé af indkomne høringssvar med forvaltningens bemærkninger 
(1948802 - EMN-2017-02989)

2 (Åben) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-05690

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Byplanudvalget den 21. august 2017

Ingen meddelelser.

Bilag

3 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2016-05690 


