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Resumé
Som optakt til mødet er der arrangeret en prøve-byvandring. På mødet vil der være oplæg om
arkitektonisk kvalitet som grundlag for en drøftelse af æstetik og fortætning. Udvalget skal drøfte
problemstillinger i forbindelse med nedrivning, ombygning og nybyggeri og målsætninger for en
ønsket udvikling af den arkitektoniske kvalitet i Gentofte Kommune.

Baggrund
På opgaveudvalgets 1. møde var der fokus på forventningsafstemning i forhold til opgaveudvalgets
arbejdsform og beslutning om procesplan. Udvalget blev orienteret om den eksisterende
arkitekturpolitik.
På opgaveudvalgets 2. møde var der fokus på dilemmaer og underliggende tematikker i
arkitekturpolitikken. Udvalget blev orienteret om myndighedsbehandling af ansøgninger om byggeri
og ændring af bevaringsværdige bygninger. Der blev redegjort for planlovens og
bygningsreglementets (BR) hjemmel til henholdsvis regulering gennem lokalplaner og
myndighedsbehandling af byggesager.
På mødet blev der formuleret spørgsmål, som man ønskede at få belyst på temamøder.
På opgaveudvalgets 3. møde fik udvalgets medlemmer via en case et indblik i
byggesagsbehandlingens/lokalplanlægningens kompleksitet og dilemmaer i arkitekturspørgsmål.
Det konkluderedes, at det er nødvendigt med en tæt dialog med de aktører, som er involverede.
Udvalget besluttede endvidere at bygge videre på den eksisterende arkitekturpolitik, som bør
udvides med afsnit vedrørende bæredygtighed og formidling.
Der blev nedsat en gruppe, der skal se på muligheden for at byvandringer kan blive en del af
formidlingsarbejdet med den nye arkitekturpolitik.
På opgaveudvalgets 4. møde blev deltagerne præsenteret for et oplæg om innovative byggeformer
og den kommende tids bygningsdesign med efterfølgende diskussion af betydningen for
arkitekturpolitikken. Udvalget forholdt sig til strukturen for arkitekturpolitikken, og drøftede vision og
værdier med tanke på hvad der skal ske med bygningsmassen i Gentofte Kommune de næste 2030 år.
Temamøder
Der har været afholdt i alt fire temamøder, med ca. 24 deltagere i hvert, herunder deltagere fra
grundejerforeninger.
Temaerne har været:
1. Individ og fællesskab, med fokus på boligformer, fællesskaber og flerfunktionalitet
2. Bevaring og udvikling, med fokus på formidling, midlertidighed, bæredygtig udvikling og
bæredygtig bevaring – ” vi har styr på skattekisten, men hvad med resten?”
3. Ejerskab og formidling, som handlede om hvordan formidling kan være med til at skabe
ejerskab og til at bidrage til problemløsning, og at skabe forståelse under overskriften
forståelse fremmer samtalen.
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4. Bæredygtighed. Deltagerne drøftede på denne baggrund anbefalinger til hvordan
bæredygtighed har indflydelse på arkitektur og arkitekturpolitikken.
Møderne har bidraget med viden og en række input til arkitekturpolitikken.
Opgaveudvalgsmøde 5
Som optakt til mødet er der arrangeret en times prøve-byvandring for opgaveudvalget, som
arbejdsgruppen er kommet med forslag til. Selve mødet indledes med et indblik i statistiske data
vedrørende nedrivninger i Gentofte Kommune. Derefter vil der være oplæg af Peter Thorsen,
partner i arkitektfirmaet Lundgaard og Tranberg, om arkitektonisk kvalitet, som grundlag for en
drøftelse af æstetik og fortætning. Udvalget skal drøfte problemstillinger i forbindelse med
nedrivning, ombygning og nybyggeri og formulere målsætninger for en ønsket udvikling af den
arkitektoniske kvalitet i Gentofte Kommune.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte:
1. At opgaveudvalget drøfter udfordringer vedrørende fortætning og æstetik i relation til
nedrivning, ombygning og nybyggeri.
2. At opgaveudvalget formulerer anbefalinger til målsætninger for at fremme den
arkitektoniske kvalitet i Gentofte.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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