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Side 2

1 (Åben) Besigtigelse af klimatilpasningsprojekter
Offentlig titel
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:
.

Beslutninger:
Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019
Taget til efterretning.
Bilag
.
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2 (Åben) Retningslinjer for tilladelse til ophængning af plakater, bannere etc.
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-05896
Resumé
Der orienteres om retningslinjer for tilladelse til ophængning af plakater, bannere m.fl.

Baggrund
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:
.

Beslutninger:
Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019
Taget til efterretning.
Bilag
.
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3 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Teknik- og Miljøudvalgets
område
Offentlig titel
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
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:
.

Beslutninger:
Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019
Taget til efterretning.
Bilag
1. Når kommunerne skaber sammen (3072438 - EMN-2019-03514)

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

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:
.

Beslutninger:
Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019
Taget til efterretning.
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)
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5 (Åben) Mødeplan 2020 for Teknik- og Miljøudvalget
Offentlig titel
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:
.

Beslutninger:
Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019
Vedtaget, idet Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2020 fastsættes til den 20. august kl.
17.00 i stedet for den 11. august kl. 17.00

Bilag
1. Mødeplan 2020 med noter (2946783 - EMN-2019-02318)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra
medlemmerne
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04589
Resumé
.

Baggrund
.
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Indstilling
.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019
Ingen meddelelser.
Bilag
.

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra
medlemmerne
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra
medlemmerne
Sags ID: EMN-2018-04589
Resumé
.

Baggrund
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
.
Bilag
.
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