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1 (Åben) Lokalplan 394 for Ericavej 161-165. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2018-05339

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra ejerne af Ericavej 161 om tilladelse til at ændre 
erhvervsanvendelsen i stueetagen til 2 boliger og udvide bygningen med en ekstra etage med 3 
boliger. Der er i den anledning udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen.

Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring

Baggrund
Ericavej 161-165 består af en 3-etagers bygning med adressen Ericavej 163-165 med boliger samt 
2 erhvervslejemål med adressen Ericavej 161 i en selvstændig 1-etages bygning. 

Gentofte Kommune modtog i foråret 2016 en ansøgning om ændring af erhvervslokalerne i 
stueetagen på Ericavej 161 til 2 boliger samt udvidelse af bygningen med en overliggende 1. sal 
med 3 boliger. 

På baggrund af ansøgningen besluttede Byplanudvalget enstemmigt den 2. juni 2016, pkt. 9, at 
der kunne indledes proces med udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen, samt at der 
skulle afholdes et indledende borgermøde. 

Der blev afholdt borgermøde den 8. september 2016 om det påtænkte projekt. På borgermødet var 
der primært bemærkninger til parkeringsforholdene i området. På grund af skift i ejerforholdene 
blev lokalplanprocessen efterfølgende sat i bero.

Der er nu modtaget en ansøgning fra de nye ejere, Atrium Ejendomme ApS, med et tilsvarende 
projekt. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til lokalplan omfattende hele ejendommen 
Ericavej 161-165.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 6.B6, med den specifikke anvendelse 
etageboliger, med en maksimal bebyggelsesprocent på 60 %, maksimalt etageantal på 3 og 
bygningshøjde på maksimalt 12 m. Der skal jf. planrammen udlægges 2 parkeringspladser per 
bolig og et opholdsareal svarende til 80 % af boligetagearealet. 

Det modtagne projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen.

I forslaget til lokalplan fastlægges, at lokalplanens område kun må anvendes til helårsbolig i form 
af etageboliger, og at ny bebyggelse kun må opføres inden for Byggefelt A i maksimalt 2 etager, og 
at der maksimalt kan indrettes 5 boliger. Der udlægges 2 parkeringsområder, hvoraf det ene med 7 
pladser ligger umiddelbart op til de nye boliger, mens det andet ligger i ejendommens vestlige 
ende og indeholder 15 eksisterende pladser, der ikke må nedlægges. Ericavej 161 er i dag tildelt 7 
af de 15 p-pladser. Det almindelige krav om 2 p-pladser per ny bolig er dermed iagttaget.

Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering.

Lokalplanen kan læses via dette link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=531

Indstilling

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=531
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Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 vedtages til udsendelse i offentlig høring og 
at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Forslag til Lokalplan 394 2019-08-12 (3071636 - EMN-2018-05339)

2 (Åben) Baunegårdsvej 8-10 A og B, etablering af supermarked og boliger
 
Sags ID: EMN-2019-03201

Resumé
Rema Etablering A/S har forespurgt om muligheden for at etablere et supermarked og 16 boliger 
på ejendommene Baunegårdsvej 8-10A og B samt Bregnevej 5B.

Det fremsendte projekt forudsætter udarbejdelse af lokalplan med tilhørende tillæg til 
kommuneplanen.

Det skal drøftes, om der på baggrund af det fremsendte projekt skal igangsættes en planproces.

Baggrund
Rema Butiksudvikling A/S har forespurgt om muligheden for at etablere et supermarked og 20 
boliger på ejendommene Baunegårdsvej 8-10A og B samt Bregnevej 5B.

Ejendommen Baunegårdsvej 8 med en grundstørrelse på 1.728 m² har tidligere været brugt til 
tankstation og værksteder, men den er lukket for en del år siden, og bygningerne er fjernet. 
Ejendommen ejes af Rema Butiksudvikling A/S gennem selskabet YX Gentofte A/S. 

Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammen for Gentofte bydelscenter, der fastlægger en 
bebyggelsesprocent på maksimalt 100 %.

Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplanerne 212 (Gentofte bydelscenter) og Lokalplan 364 
(tema om butiksstørrelser, anvendelse og bevaring i bydelscentrene). 

Efter Lokalplan 212 kan der på ejendommen opføres bebyggelse, hvor etageareal i stueplan kun 
må anvendes til detailhandel, publikumsorienteret service, herunder offentlige formål, liberale 
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erhverv og boliger (helårsboliger). Etageareal i øvrigt må kun anvendes til boliger (helårsboliger). 
Opførelse af ny bebyggelse, bortset fra mindre tilbygninger, udhuse, garager, carporte o. lign., 
kræver udarbejdelse af supplerende lokalplan. 

Lokalplan 364 fastlægger bl.a., at der kan etableres eller indrettes butikker til detailhandel og 
publikumsorienteret service med en størrelse, der ikke overskrider 500 m² bruttoetageareal. Dog 
kan der indrettes supermarkeder med en størrelse, der ikke overskrider 1.200 m² bruttoetageareal.

Rema Projektudvikling oplyser, at det af pladsmæssige årsager ikke på denne ejendom alene vil 
være muligt at indrette et supermarked. Derfor indgår de to andre ejendomme i projektet.

Ejendommen Baunegårdsvej 10A og B med en grundstørrelse på 1.104 m² er omfattet af 
kommuneplanrammen 5.B46, der fastlægger anvendelsen til boligområde i form af villaer. 
Ejendommen er endvidere omfattet af Lokalplan 138 for et område omkring Baunegårdsvej og er 
heri fastlagt til helårsbeboelse samt til institutioner. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 
25 %. Ejendommen er i dag bebygget med en villa med 2 boliger og et baghus med 1 bolig. Ejeren 
har oplyst, at ejendommen kan indgå i overvejelserne om det foreliggende projekt.

Ejendommen Bregnevej 5B med en grundstørrelse på 324 m² ejes af Gentofte Kommune. Den er 
omfattet af kommuneplanrammen 5.B26, der fastlægger anvendelsen til boligområde i form af 
rækkehuse. Rammeområdet omfatter ud over denne ejendom en rækkehusbebyggelse langs 
Bregnevej. Der er ikke givet byggemulighed for yderligere bebyggelse, bortset fra mindre 
bygninger som carporte og udhuse. Ejendommen anvendes midlertidigt til projektet Grøntofte, der 
drives af frivillige som en såkaldt lommehave.

Det fremsendte projekt er oplyst at være på skitseplan med henblik på at indlede en drøftelse af 
mulighederne for at fremme et projekt af den karakter på ejendommene. Det fremsendte projekt 
indeholder 3.160 m² etageareal, hvoraf supermarkedet udgør 1.000 m², på et samlet grundareal på 
3.166 m². Bebyggelsesprocenten vil derved blive 100 %. Der foreslås en stueetage med 
supermarkedet og 3-4 etager med boliger. Der foreslås anlagt parkeringskælder under hele 
bygningen. Det er vist etableret i alt 105 parkeringspladser, hvoraf de 54 er placeret i en 
parkeringskælder.

Ifølge Gentofte Kommunes detailhandelsstrategi skal nye butikker som udgangspunkt placeres i 
bydelscentrene, og større dagligvarebutikker (supermarkeder) er med til at generere en god 
kundetilstrømning. Der er dog ikke mange ejendomme i bydelscentrene, hvor det er muligt at 
indpasse disse større butikker.

Den tomme grund Baunegårdsvej 8 ligger i Gentofte bydelscenter, men er ikke i sig selv 
tilstrækkelig stor til, at der kan indrettes et supermarked af den foreslåede størrelse. Et projekt som 
det fremsendte, hvor naboejendommene indgår, vil forudsætte, at ejendommene Baunegårdsvej 
10 A og B og Bregnevej 5 B ved et kommuneplantillæg overføres til Gentofte bydelscenter, og at 
der udarbejdes en lokalplan for alle 3 ejendomme. Ændring af kommuneplanen vil forudsætte en 
forudgående høring. Endelig skal Gentofte Kommune sælge sin grund Bregnevej 5 B på 334 m².

På baggrund af det modtagne projekt skal det drøftes, hvorvidt der skal igangsættes en 
planproces.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget:
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At sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Baunegårdsvej - Projektforslag vedrørende opførelse af REMA 1000 samt seniorvenlige 
beboelseslejligheder  2019-07-25T105.933 (3061802 - EMN-2019-03201)

3 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner 
ved Charlottenlund Fort
 
Sags ID: EMN-2019-03129

Resumé
Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til etablering af omklædningsfacilitet og 
udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort

Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019 blev der afsat 400.000 kr. til ”markering af 
svømmebaner fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved 
Charlottenlund Fort”. 

For at stimulere tendensen, hvor borgere bruger kystområdet til idrætsaktiviteter, foreslås anlagt en 
havsvømmebane fra Charlottenlund Fort til Skovshoved Havn, samt omklædningsfacilitet for 
svømmere. 

Havsvømmebanen består af en række bøjer med 100 m mellemrum, som placeres ca. 50 m ud fra 
kysten. Formålet er at skabe et trygt miljø ved at adskille svømmere og kajak/kano/sejlere samt 
give svømmere mulighed for intervalsvømning. 

I servicebygningen på Charlottenlund Fort indrettes en omklædningsfacilitet med lockers og 
mulighed for ophold til svømmere – herunder Skovshoved Tri klub og forskellige 
havsvømmegrupperinger. 

Tiltaget understøtter idræts- og bevægelsespolitikken samt målene i visionskommunesamarbejdet, 
hvor der er fokus på at få flere aktive borgere, samt indrette de kystnære områder til mere 
bevægelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At der anlægsbevilges 400.000 kr. til markering af svømmebaner fra Charlottenlund Fort til 
Skovshoved Havn samt til opsætning af lockerskabe ved Charlottenlund Fort med finansiering over 
det på investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema 1 (3014956 - EMN-2019-03129)

4 (Åben) Indtægtsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård
 
Sags ID: EMN-2019-00951

Resumé
Der ansøges om en supplerende anlægsbevilling og indtægtsbevilling på 165.000 kr. til etablering 
af et udendørs trænings- og aktivitetsanlæg ved Maglegårdsskolen. Beløbet gives af Lokale- og 
Anlægsfonden. Beløbet supplerer en allerede meddelt  anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 25 marts 2019, at anlægsbevilge 1 mio. kr. til 
etablering af et udendørs trænings- og aktivitetsanlæg ved Maglegårdsskolen med finansiering 
over det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Af sagsfremstillingen fremgik det, at Fritid og Gentofte LIV sideløbende søgte ekstra midler hos 
Lokale- og Anlægsfonden for at kunne tilkøbe ekstra udstyr som f.eks. lyspullerter og 
træningsfaciliteter. Lokale- og Anlægsfonden har nu bevilget 165.000 kr., hvorfor der ansøges om 
en supplerende anlægsbevilling og indtægtsbevilling til dette. Den samlede udgift til projektet vil 
således være 1.165.000 kr.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der indtægtsbevilges 165.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden til 
projektet.

2. At der supplerende anlægsbevilges 165.000 kr. til projektet ”Udendørs træningscenter ved 
Maglegård” finansieret af tilskuddet fra Lokale- og Anlægsfonden. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Skema 1 - Udendørstræning Maglegård (3015378 - EMN-2019-00951)

5 (Åben) Anlægsbevilling til Løbelys på atletikanlæg
 
Sags ID: EMN-2019-03335

Resumé
Der ansøges om en anlægsbevilling på 700.000 kr. til etablering af lys på løbebanen m.m. i 
Gentofte Sportspark.

Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019 blev der afsat 700.000 kr. til ”Løbelys på 
atletikanlæg”

Formål hermed er at give tilstrækkelig belysning til træningsformål i de mørke timer, dels på 
løbebane og dels på kaste- og springbaner.

Arbejdet omfatter etablering af masteanlæg for belysning af 400 meter løbebane samt et 
masteanlæg til belysning af springbaner med 2 springgrave samt 2 kastebaner.

Arbejdet forventes udført i november.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 700.000 kr. til etablering af lys på løbebanen m.m. med finansiering over 
det på investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.
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Bilag
1. Skema 1 (3027414 - EMN-2019-03335)

6 (Åben) Anlægsbevilling til opfølgning på anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for 
borgerne
 
Sags ID: EMN-2019-01865

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens punkt 13, at 
vedtage anbefalingerne fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne. De ansvarlige ministre er 
ansøgt om at ændre regelgrundlag således at ”Vægterkorps Gentofte” kan etableres og nu søges 
bevilling til implementering af de øvrige anbefalinger i en første periode. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens punkt 13, at 
vedtage anbefalingerne fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne med 17 stemmer (C, A, B, og F) 
for og 1 (Ø) imod, idet Borgmesteren bemyndiges til at ansøge relevante myndigheder om 
tilladelser til at effektuere ”Vægterkorps – Gentofte.” Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ” 
Udvalgt statistik fremlagt for opgaveudvalget viser, at kriminaliteten i Gentofte Kommune er 
faldende, hvorfor etablering af et dyrt vægterkorps er udtryk for en uigennemtænkt meget dyr 
løsning. Der findes elektroniske muligheder der understøtter nabohjælp: www.nabolink.dk som er 
langt billigere. Såfremt man havde givet opgaveudvalget den fornødne tid, til at sætte sig ordentligt 
ind i området ville resultatet være langt bedre at forholde sig til politisk, i forhold til at understøtte 
relevante tiltag der bekæmper kriminalitet og er tryghedsfremmende. Vægterkorpsets opgaver som 
skitseret vil skabe større utryghed blandt borgerne i Gentofte Kommune.”

Anbefalingerne indeholdt 4 konkrete tiltag:
 ”Vægterkorps – Gentofte”
 Information og kommunikation
 ”Nabohjælp - Gentofte”
 Tryghedsambassadører

Vedrørende ”Vægterkorps – Gentofte” 
Der er den 15. juli 2019 sendt et brev til justitsminister Nick Hækkerup, hvori justitsministeren 
anmodes om tilvejebringelse af det fornødne lovgrundlag. Der er samme dato sendt et brev til 
transportminister Benny Engelbrecht, hvori transportministeren anmodes om at ændre 
bekendtgørelsen om udrykningskørsel og bekendtgørelsen om flyvning med drone med henblik på 
at droner kan anvendes i opgaveløsningen. Sidstnævnte med henblik på, at droner kan bringes i 
anvendelse, såfremt det i den videre planlægning viser sig hensigtsmæssigt at kunne inddrage 
droner i opgaveløsningen.

Brevene til justitsministeren og transportministeren er vedlagt.

Når svar fra ministerierne foreligger vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt sagen igen med 
henblik på at Kommunalbestyrelsen kan meddele den fornødne bevilling til ”Vagtværn – Gentofte” 
og træffe beslutning om iværksættelse af et udbud af opgaven. 

Vedrørende ”Information og kommunikation”, ”Nabohjælp – Gentofte” og ”Tryghedsambassadører”
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Generelt i forhold til implementeringen af opgaveudvalgets øvrige anbefalinger, er der behov for 
dedikerede ressourcer til at

 Igangsætte og styre indsatserne: ”Information og Kommunikation”, ”Nabohjælp – 
Gentofte” og ”Tryghedsambassadører”, herunder udarbejde og samle en 
”værktøjskasse” til tryghedsambassadørerne, tilpasse nabohjælpskonceptet til 
”Nabohjælp – Gentofte”, skabe partnerskaber, planlægge og afholde et ”kick-off, organisere 
lokaler mv.

 Udarbejde kampagner og kampagnemateriale samt koordinere kommunikation, 
herunder hustandsomdelt informationspakke, reklamer på buslæskærme og 
kommunale biler, bannere til kommunens hjemmeside, samle og gøre information 
om sikring og forebyggelse let tilgængelig for borgere og virksomhederne mv.

 Mobilisere borgere og andre relevante aktører til at tage del i og ansvar for 
ambitionen om at gøre Gentofte fri for tyveri, herunder rekruttere, ”klæde på”, 
sparre og fastholde tryghedsambassadører og nabohjælpere.

Til at løse og organisere disse opgaver er der behov for at ansætte en projektleder, som både skal 
være overordnet ansvarlig for alle tiltag, sikre koordinering og fremdrift af tiltag, og også være ”ude 
i marken”.

I 2020 når implementeringen af tiltagene udbredes, vil der være behov for at projektlederen 
suppleres med yderligere en ½ ressource, som kan bruge det meste af sin tid ”ude i marken” i 
kommunen blandt borgerne, butikker og virksomheder for at skabe engagement, sørge for at koble 
aktører til hinanden mv. 

Det foreslås, at der foretages en evaluering i 1. halvår 2021, når der er gjort erfaringer med 
elementerne i tiltagene for at skabe øget tryghed.

Ressourceestimatet er bl.a. foretaget ud fra andre kommuners ressourceforbrug. Herlev Kommune 
har med ca. 29.000 borgere en fuldtidsstilling til lignende opgaver og Furesø Kommune har med 
ca. 40.000 borgere en medarbejder, der i de første 2 år brugte 80% af sin tid på lignende opgaver. 
Ét af opgaveudvalgsmedlemmerne har fungeret som tryghedsambassadør for ca. 80 husstande i 
sit eget område og anbefaler at områderne inddeles i 40-60 husstande, hvilket med Gentofte 
Kommunes ca. 33.000 husstande vil svare til ca. 550 områder.

Det vurderes, at udvikling af kampagne og kampagnemateriale beløber sig til 600.000 kr. og at 
lønomkostning til 1,5 medarbejder til opgaven vil udgøre ca. 1,0 mio.kr. årligt.

Der søges en anlægsbevilling på 0,8 mio.kr. i 2019 til udvikling af kampagne og 
kampagnemateriale, samt løn til projektleder for resten af året og det indstilles, at udgifterne på 1,0 
mio. kr. til projektleder og halvtidsmedarbejder i henholdsvis 2020 og 2021 indarbejdes i budget 
2020.

Indstilling
Strategi & Udvikling og JURA indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At der anlægsbevilges 0,8 mio.kr. i 2019 til udvikling af kampagne og kampagnemateriale, 
samt løn til projektleder for resten af året med finansiering over likvide aktiver.
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2. At udgifterne på 1,0 mio. kr. til projektleder og halvtidsmedarbejder i henholdsvis 2020 og 
2021 indarbejdes i budget 2020.og 2021, idet der foretages en evaluering i 1. halvår 2021

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Brev til Transportminister 15072019 (3071512 - EMN-2019-01865)
2. Brev til Justitsminister 15072019 (3071511 - EMN-2019-01865)
3. Skema 1 - Tryghed for borgerne (3071542 - EMN-2019-01865)

7 (Åben) Anlægsregnskab - Stiforløb Bellevue Strand
 
Sags ID: EMN-2019-01039

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Stiforløb Bellevue Strand.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 28. august 2017, pkt. 13, 3,5 mio. kr. til Stiforløb 
Bellevue Strand. 

Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, og har omfattet etablering 
af en ny promenadesti i beton, der forbinder parkeringspladsen i syd med kioskbygningen ved 
kajakklubben. Der er lagt særlig vægt på tilgængelighed ifm. anlæg af promenaden.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. 

Af den samlede anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. er der brugt 3.655.218 kr., og der er modtaget en 
indtægt på 146.538 kr. fra Lyngby-Taarbæk kommune, svarende til Lyngby-Taarbæk kommunes 
ejerandel, hvilket giver et samlede merforbrug på 9.487 kr. Merforbruget skyldes primært tilretning 
af projektet undervejs. 

Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Stiforløb Bellevue Strand samt skema 1 og skema 2, 
der vedlægges dagsordenen samt en revisionserklæring.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet godkendes.
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2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Logbog Bellevue stiforløb (2745416 - EMN-2019-01039)
2. Skema 1 - Bellevue stiforløb (2745453 - EMN-2019-01039)
3. Skema 2 - Bellevue stiforløb (3046451 - EMN-2019-01039)

8 (Åben) Klimakommune Plus
 
Sags ID: EMN-2016-02946

Resumé
Med vedtagelse af Budgetaftale 2019-2020 er det besluttet, at kommunen som led i at blive en 
stadig mere bæredygtig og klimavenlig kommune vil indgå aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening (DN) om at blive Klimakommune Plus. Det indstilles, at Gentofte Kommune 
ansøger DN om at blive Klimakommune Plus ud fra tre kriterier ’Klimatilpasning’, 
’Energirenovering’ og ’Ansvarlig Kommune’.

Baggrund
Gentofte Kommune arbejder målrettet på at blive en stadig mere bæredygtig og klimavenlig 
kommune. I 2008 indgik kommunen aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at blive 
Klimakommune. 

Med vedtagelse af Budgetaftale 2019-2020 er det besluttet at tage næste skridt ift. at blive 
Klimakommune Plus. Med henvisning til de kriterier, som DN har opsat for at opnå Klimakommune 
Plus medlemskab indstilles det, at kommunen indgår i Klimakommune Plus aftale med de tre 
indsatser: ’Klimatilpasning’, ’Energirenovering’ samt ’Ansvarlig Kommune’. 

I forhold til kriteriet ’Klimatilpasning’ er det et krav, at kommunen kan dokumentere en klimaeffekt 
ved den udførte klimatilpasning. Klimaeffekten skal opnås gennem CO2 optag ved de grønne 
klimatilpasningsløsninger (begrønning og beplantning), og gennem de miljøeffekter, der opnås ved 
at tilbageholde/forsinke regnvand, udvikle byrum rekreativt, skabe bedre naturkvalitet/biodiversitet, 
forbedre badevandskvaliteten mv. I ansøgningen til DN er klimaeffekter for de tre projekter 
Gentofterenden, Mosegårdskvartet samt Høghsmindevej/Smakkegårdsvej beskrevet. 
  
I forhold til kriteriet ’Energirenovering’ er det et krav, at kommunen gør en indsats med at skabe 
klimaeffekter gennem energirenoveringsprojekter fra virksomheder og boliger. Indsatsen kan bl.a. 
omfatte energirådgivning. Den store indsats kommunen gør med kommunens egen 
bygningsmasse er omfattet af den eksisterende Klimakommune aftale. Ansøgningen til DN om at 
blive Klimakommune Plus omfatter kommunens indsats med virksomheder beskrevet ved Gate 21 
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projekterne Bæredygtig Bundlinje og Styr Energien, hvor lokale virksomheder får udviklet grønne 
forretningsmodeller, der reducerer energiforbruget. Endvidere indgår kommunens indsats med 
rådgivning af borgere gennem projektet Grøn Hverdag.  
 
I forhold til kriteriet ’Ansvarlig Kommune’ er det et krav, at der er truffet politisk beslutning om, at 
kommunen vil være ’Ansvarlig Kommune’ i forhold til, at kommunen ikke investerer i fossile 
brændsler via kul-, olie- og gasselskaber. Gentofte Kommune investerer ikke i sådanne selskaber.

Udkast til ansøgning til DN er vedlagt (bilag 1).     

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At Gentofte Kommune ansøger Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune Plus 
ud fra de tre kriterier ’Klimatilpasning’, ’Energirenovering’ og ’Ansvarlig Kommune’.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. bilag 1 ansøgning med bilag (3066449 - EMN-2016-02946)

9 (Åben) Vedtagelse af facilitetsstrategi
 
Sags ID: EMN-2018-02601

Resumé
Udkast til facilitetsstrategi fremlægges til endelig godkendelse.

Baggrund
Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev forelagt og taget til efterretning på Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalgets møde den 11. september 2018, pkt. 3. Herefter blev der den 21. 
november på Gentofte Rådhus afholdt et seminar, hvor brugerne kom med ønsker til strategiens 
indhold. Et første udkast til facilitetsstrategien samt et idékatalog med brugernes ideer til konkrete 
indsatser blev drøftet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på mødet den 30. januar 2019 pkt. 1, 
hvorefter strategien blev sendt i høring hos brugerne. Høringssvar blev efterfølgende drøftet på 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2019 pkt. 5, hvor der blandt andet blev ønsket 
en handleplan for strategien. 

Udkast til facilitetsstrategi (bilag 1), idékatalog (bilag 2) samt handleplan for strategiens første 
periode (bilag 3) er vedlagt som bilag. 
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Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Facilitetsstrategien vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dato: 14-08-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Facilitetsstrategi, endeligt udkast (3008530 - EMN-2018-02601)
2. Facilitetsstrategi, idékatalog (3008534 - EMN-2018-02601)
3. Facilitetsstrategi, handleplan (3010735 - EMN-2018-02601)

10 (Åben) Orientering om tilbagebetaling ifm. forældrebetaling for GFO Søgårdsskolen
 
Sags ID: EMN-2019-03076

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid er blevet opmærksomme på, at forældre til elever i 4-10 
klasse, der har benyttet GFO Søgården er blevet opkrævet en for høj takst sammenlignet med 
kommunens øvrige klubtilbud. Dette er ikke i overensstemmelse med almindelige 
lighedsgrundsætninger eller kommunens egne principper for opkrævning af forældrebetaling for 
øvrige klubtilbud i 4-10 klasse. 

Derfor fremlægges baggrunden og processen for tilbagebetaling til de berørte forældre til 
Skoleudvalgets orientering og indstilling til beslutning i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen 
vedr. finansiering. 

Baggrund
På baggrund af henvendelse vedr. forældrebetalingen for GFO Søgården, er Børn og Skole blevet 
opmærksom på, at forældre til børn, der har benyttet GFO Søgården fra 4. klasse og opefter, er 
blevet opkrævet en for høj takst sammenlignet med forældre til børn, der benytter et af Gentofte 
Kommunes øvrige klubtilbud. 
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Den hidtidige praksis har været, at forældre til børn der har benyttet GFO Søgården har betalt det 
samme beløb fra 1-10 klasse. Egenbetalingen for klubtilbud på almenområdet falder dog i takt med 
at barnet bliver ældre. Det har betydet, at forældre til elever i 4.-10. klasse i GFO Søgård har betalt 
mere, end forældre har betalt for en plads i en af kommunens øvrige klubtilbud. 

Når Børn og Skole tidligere har opkrævet forældre den samme betaling i hele skoleforløbet fra 1-
10 klasse for GFO Søgården skyldes det, at GFO Søgårdens struktur og åbningstider i højere grad 
stemmer overens med et GFO-tilbud end de mere begrænsede fritidstilbud i fritidsklub, klub og 
junior klub for elever i 4.-10. klasse.

Jf. lighedsgrundsætningen tilbagebetaler Gentofte Kommune det beløb, som forældre til elever i 4.-
10. klasse måtte have betalt for meget for GFO Søgårdsskolen i perioden 1. juni 2015 til 1. august 
2019 i forhold til kommunens øvrige klubtilbud. 
Datoen den 1. juni 2015 er tre år forud for, at kommunen oprindeligt blev klar over sagen jf. den 
almindelige tre-årige frist i forældelsesloven.

Tilbagebetalingen kræver en kompleks beregning af den enkelte families betaling og afhænger fx 
af, om familien har fået økonomisk friplads, søskenderabat, om de har boet i Gentofte Kommune i 
hele periode, og hvilket klassetrin eleven har været indskrevet på. Derfor er det samlede beløb 
indtil videre et anslået maksimalt beløb på 1,7 million, som først kendes endeligt, når de enkelte 
sager er beregnet. Udbetalinger forventes i værksat umiddelbart efter den politiske behandling. 
Forældrene vil i forbindelse med tilbagebetalingen få tilsendt vedhæftede brev (bilag 1). 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At de økonomiske konsekvenser af tilbagebetalingen finansieres via likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 12-08-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Brev til forældre vedr. tilbagebetaling med bilag (3037321 - EMN-2019-03076)
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11 (Åben) Orientering om tværkommunale samarbejder på Økonomiudvalgets område
 
Sags ID: EMN-2019-03126

Resumé
Der gives på mødet en kort orientering om de tværkommunale samarbejder, som findes 
på Økonomiudvalgets 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 Økonomiudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Oversigt over tværkommunale samarbejder (3012962 - EMN-2019-03126)

12 (Åben) Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2019
 
Sags ID: EMN-2019-02311

Resumé
Økonomi forelægger rapportering for 2. kvartal 2019 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til 
Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse.



Side 17

Baggrund
Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske 
situation/udvikling i forhold til de økonomiske rammer og foretage eventuelle bevillingsmæssige 
tilpasninger af det vedtagne budget. 

Rapporteringen for 1. kvartal var en komprimeret status for økonomien uden konkrete 
tillægsbevillingsansøgninger. På daværende tidspunkt var prognosen for det enkelte 
bevillingsområdes forventede regnskab usikker, dels på grund af den demografiske udvikling og 
dels på grund af det generelle udgiftspres på de specialiserede områder. Der er siden arbejdet 
indgående med at kvalificere prognosen, og på den baggrund udarbejdet et skøn for det 
forventede regnskab for driftsudgifterne.

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:

Serviceudgifter
Samlet set søges om tillægsbevillinger for 34,0 mio. kr. for serviceudgifter. 
I lighed med en lang række andre kommuner har Gentofte Kommune også et udgiftspres på de 
specialiserede socialområder, hvilket medfører merforbrug på områderne:

 Flere anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger på børneområdet (i alt 20,2 mio. 
kr.)

 Flere dyre enkeltsager og flere borgere i botilbud på voksenhandicapområdet (i alt 19,9 
mio.kr.)

 Flere og mere udfordrede elever på specialundervisningsområdet (3,8 mio. kr.)

Hertil kommer en række mindreforbrug, der reducerer udgiftsniveauet. Det drejer sig bl.a. om 
Dagtilbud for Småbørn (2,6 mio.kr.) og Forebyggelse, rehabilitering og pleje (3,6 mio. kr.).

Den samlede serviceramme for Gentofte Kommune forventes overholdt i 2019 ved, at de samlede 
tillægsbevillinger modsvares af tilsvarende mindreforbrug på andre områder. Det forudsættes, at 
genbevillingerne fra 2019 til 2020 vil udgøre omkring 28 mio.kr., svarende til niveauet for sidste år.

Der er igangsat en række initiativer og analyser, der skal sikre, at Gentofte Kommune overholder 
servicerammen:

 Der er iværksat analyser på de specialiserede socialområder (med brug af ekstern 
ekspertise)

 Der er iværksat en række initiativer for Børn og Familie og voksenhandicapområdet
 Der sker en opbremsning i forbruget generelt, så der udvises tilbageholdenhed med bl.a. 

indkøb, kurser, uddannelse og besættelse af vakante stillinger

Initiativerne følges nøje, så der sker den nødvendige tilpasning uden uhensigtsmæssige 
konsekvenser for den løbende drift og service for borgerne.

Overførselsudgifter
Samlet set søges om tillægsbevillinger for -16,5 mio.kr. for overførselsudgifter, hvilket primært kan 
henføres til øgede refusionsindtægter fra staten som følge af øgede udgifter på de specialiserede 
områder.

Anlægsudgifter
Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes samlet at blive netto 373,5 mio. kr. 
Det er sammensat af bruttoanlægsudgifter på 312,9 mio. kr. og 60,6 mio. kr. vedrørende øvrige 
anlægsudgifter, primært ældreboliger. 
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Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2020 (2021 – 2023) er anlægsbudgettet blevet 
gennemgået. Hvert enkelt anlægsprojekt er blevet vurderet og på baggrund heraf foreslås det, at 
budgettet til anlægsudgifter netto reduceres med 101,8 mio. kr. i 2019 og overføres til årene 2020 
– 2023. Heraf vedrører 95,4 mio.kr. bruttoanlægsudgifterne og de 6,4 mio. kr. vedrører øvrige 
anlægsudgifter. De søgte overførsler indarbejdes i investeringsoversigten for 2020-2023.

Finansiering
I de finansielle poster indgår primært konsekvenserne af, at Gentofte Kommune har modtaget en 
udlodningsdel fra HMN GasNet.

Kassebeholdningen ultimo 2019 forventes at udgøre 234,7 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten 
(dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder eller 
likviditeten efter kassekreditreglen) skønnes til 520 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de 
beskrevne netto tillægsbevillinger:

a. For serviceudgifter udgør tillægsbevillingerne 34,0 mio.kr.
b. For overførselsudgifter udgør tillægsbevillingerne -16,5 mio.kr.
c. For anlægsudgifter udgør tillægsbevillingerne -101,8 mio. kr. der overføres til årene 

2020-2023, heraf 3,9 mio.kr. til Energihandlingsplanen i 2019, der fremrykkes fra 
2020-2022.

d. For finansposter udgør tillægsbevillingerne 45,9 mio.kr.
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Økonomisk rapportering 2. kvartal 2019 (3070121 - EMN-2019-02311)

13 (Åben) Kommunal lånegaranti til Novafos for optagelse af lån i kommunekredit - 2019
 
Sags ID: EMN-2019-03589

Resumé
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodning fra 
Novafos A/S om kommunal lånegaranti for 2019 på op til 216,2 mio. kr. til Gentofte Vand A/S, 
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Gentofte Spildevand A/S og Sjælsø Vand A/S med henblik på optagelse af lån i 
Kommunekredit.

Baggrund
Novafos har anmodet Gentofre Kommune om udstedelse af en kommunal lånegaranti på op til 
216,2 mio. kr., fordelt med 28,8 mio.kr til Novafos Vand Gentofte A/S, 170,6 mio. kr. til Novafos 
Spildevand Gentofte A/S og 16,8 mio. kr. til Novafos Vand Sjælsø A/S med henblik på optagelse af 
lån i Kommunekredit.

Lånet optages i Kommunekredit, og lånoptagelsen sker i danske kroner med fast rente.

Kommunen opkræver løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden på de lån der i forhold til 
Novafos er stillet kommunal garanti for.

Lånoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til de planlagte investeringer i Novafos.

Lånoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning og 
garantistillelse. Lånoptagelsen og garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.    

Indstilling
Økonomi indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunal lånegaranti for Novafos lån op til kr. 216,2 mio. kr. vedr. låneberettigede 
anlægsudgifter i 2019 udstedes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0 (3046636 - 
EMN-2019-03589)

14 (Åben) Opløsning af Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU Nord) 
 
Sags ID: EMN-2018-04728

Resumé
Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner har besluttet at opløse UU Nord med 
virkning pr. 1. august 2019. Der forelægges nu enslydende indstillinger i de fire kommuner om 
fordeling af udgifterne ved opløsningen af UU Nord.

Baggrund
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På mødet den 26. november 2018, dagsordenspunkt 7, besluttede Kommunalbestyrelsen 
enstemmigt at godkende en opløsning af UU Nord med virkning pr. 1. august 2019. 

Der foreligger nu et overblik over udgifterne ved opløsningen af UU Nord, idet det fremgår af UU-
Nords regnskab for 2018, at UU-Nord har en negativ egenkapital på kr. 4.849.404. Den negative 
egenkapital vedrører stort set udelukkende forpligtelser til UU Nords syv tjenestemænd, der er 
opgjort på baggrund af en indhentet aktuarberegning fra marts 2019 fra Sampension. 

Den negative egenkapital skal i forbindelse med nedlæggelsen af UU-Nord fordeles mellem de fire 
deltagerkommuner på baggrund af den aftalte fordelingsnøgle, hvilket giver følgende fordeling: 
Gentofte Kommune = kr. 1.695.352, Gladsaxe Kommune = kr. 1.412.631, Lyngby-Taarbæk 
Kommune = kr. 1.159.008, Herlev Kommune = kr. 582.413.

Det anbefales, at Gentofte Kommune fremadrettet varetager administrationen samt mod betaling 
overtager pensionsforpligtelsen over for de tre tjenestemænd, der er gået på pension. Endvidere 
anbefales det, at Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner overtager administrationen af samt mod 
betaling overtager pensionsforpligtelsen for de fire erhvervsaktive tjenestemænd, der fordeles 
ligeligt til de to kommuner.

Gentofte Kommune overtager på denne måde pensionsforpligtelser for i alt kr. 4.409.878, som der 
ikke er midler til i regnskab 2018, mens Lyngby-Taarbæk Kommune i alt overtager 
pensionsforpligtelser for kr. 439.526, som der ikke er midler til i regnskab 2018. 

Dette betyder, at Gladsaxe Kommune skal indbetale kr. 1.412.631 til Gentofte Kommune, at Herlev 
Kommune skal indbetale kr. 582.413 til Gentofte Kommune, og at Lyngby-Taarbæk Kommune skal 
indbetale kr. 719.483 til Gentofte Kommune. Betalingen sker over 2 rater i hhv. december 2019 og 
januar 2020. Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune overtager endvidere de i regnskabet afsatte 
midler til de pågældende tjenestemænd. 

Den endelige fordeling vil blive fastlagt i forbindelse med likvidationsregnskabet for UU-Nord pr. 1. 
august 2019, men der forventes ikke at være væsentlige afvigelser fra ovenstående. 

Gentofte Kommune overtager en pensionsforpligtelse for seks tjenestemænd på samlet 
8,1 mio.kr. Foruden ovenstående indtægter og Gentoftes egen andel overtager Gentofte 
Kommune en hensættelse i UU Nord til pensionsforpligtelsen på 3,7 mio. kr., hvilket 
samlet finansierer pensionsforpligtelsen på 8,1 mio. kr.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende fordelingen af udgifterne ved opløsning af UU Nord.
2. At der gives tillægsbevilling til indtægterne til dækning af pensionsforpligtelsen, 

hvilket udgør 5,9 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Midlerne tilføres likvide 
aktiver.

3. At Gentofte Kommunes andel på 0,85 mio.kr. i 2019 og 0,85 mio.kr. i 2020 
finansieres af budget til tjenestemandspension.

4. At pensionsforpligtelsen på i alt 8,1 mio. kr. opskrives på balancen med 5,9 mio.kr. i 
2019 og 2,2 mio.kr. i 2020. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

15 (Åben) Henvendelse til erhvervsministeren om lærlingekrav
 
Sags ID: EMN-2019-03530

Resumé

Det indgik i budgetaftalen for 2019, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2019, at 
forligspartierne ønsker lærlingeklausuler, hvorefter kommunen kan stille krav om, at virksomheder, 
der udfører arbejde for kommunen (både drift og anlæg) skal beskæftige lærlinge.

Der er nu beskrevet en konkret model for lærlingekrav. Efter modellen skal en virksomhed have 
haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis den skal komme i betragtning til en opgave for 
kommunen.

Udbudslovens og udbudsdirektivet er i dag til hinder for, at der kan stilles krav til en virksomheds 
lærlingeårsværk bagudrettet og derfor foreslås det, at erhvervsministeren ansøges om en ændring 
af reglerne. 

Baggrund
Med vedtagelse af budgetaftalen for 2019 med 18 stemmer for (C,A,B,V og F) og 1 stemme (Ø) 
imod blev det besluttet, at kommunen ønsker at kunne stille krav om, at virksomheder, der udfører 
arbejde for kommunen (både drift og anlæg) skal beskæftige lærlinge. For virksomheder, der 
beskæftiger mere end 10 faglærte, skal være ansat mindst en lærling pr. 10 faglærte, og for mindre 
virksomheder et forholdsmæssigt samme antal lærlinge pr. antal faglærte gennem et forpligtende 
samarbejde i eller på tværs af faggrupper, således at disse virksomheder på denne måde får 
mulighed for sammen at opfylde kravet.

Om få år vil der i Danmark være massiv mangel på faglært arbejdskraft inden for flere 
brancher. I 2025 vil der mangle næsten 70.000 faglærte hænder. Og samtidig mangler over 
8.000 unge en læreplads ifølge Undervisningsministeriets officielle opgørelse fra februar 2019 
– og tallet er formentlig højere, da omkring 15.000 unge aktuelt står registrerede som 
praktikpladssøgende på Praktikpladsen.dk. 
I et notat er beskrevet en konkret model for lærlingekrav, der udmønter ønsket i budgetaftalen 
og som vil kunne medvirke til at sikre, at vi ikke i fremtiden står i en situation, hvor vi mangler 
faglært arbejdskraft. Modellen skønnes således at give væsentlig flere lærlingepladser alene i 
byggebranchen, hvis det at have lærlinge ansat er en forudsætning for at byde på en opgave, 
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idet virksomhederne i endnu højere grad vil fokusere på kontinuerligt at ansætte lærlinge, og 
f.eks. ikke kun når det er ”nødvendigt” i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 
Efter modellen skal en virksomhed have haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis den skal 
komme i betragtning til en bygge- og anlægsopgave eller en tjenesteydelse med et 
driftselement (f.eks. kantinedrift, madlavning, grøn vedligehold). Antallet af lærlinge skal være 
én per ti faglærte medarbejdere i virksomheden. De mindre virksomheder kan gå sammen og 
dele lærlingeansvaret, så de kan opfylde kravet. Ved udbud af ”store og langvarige kontrakter” 
suppleres med et krav om anvendelse af 1 lærling pr. 10 faglærte fremadrettet, men uden at 
der stilles krav om, at lærlingene skal være ansat til at opfylde den specifikke kontrakt.  
Ordningen bør således tidligst træde i kraft 6 måneder efter beslutning herom træffes, således 
at kommunens nuværende og potentielt kommende leverandører får rimelig tid til at indrette sig 
på de nye krav.
Udbudslovens og udbudsdirektivet er i dag til hinder for, at der kan stilles krav til en virksomheds 
lærlingeårsværk bagudrettet og derfor foreslås det, at erhvervsministeren ansøges om en ændring 
af reglerne. 

Indstilling
Det indstilles

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udkast til brev til erhvervsminister Simon Kollerup godkendes. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Brev til Erhvervsminister Simon Kollerup - lærlingekrav (3075166 - EMN-2019-03530)
2. Lærlingemodel - Sådan vil Gentofte Kommune gerne arbejde med lærlingekrav (3075168 - 
EMN-2019-03530)

16 (Åben) Mødeplan 2020 for Økonomiudvalget
 
Sags ID: EMN-2019-02318

Resumé
Mødeplanen for Økonomiudvalget indstilles til udvalgets godkendelse.

Baggrund
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2020.
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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 Økonomiudvalget:

At mødeplanen for 2020 vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

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

17 (Åben) Revideret tidsplan for Gentofte-Plan 2020
 
Sags ID: EMN-2018-05615

Resumé
Som konsekvens af folketingsvalget 5. juni og dannelsen af ny regering er økonomiforhandlingerne 
mellem regeringen og KL forsinket i år. 

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har på den baggrund i brev af 4. juli 2019 til landets 
kommunalbestyrelser og regionsråd meddelt, at regeringen vil tage initiativ til at udsætte fristen for 
vedtagelse af budget 2020 til senest d. 5. november 2019.

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog på møde d. 18. marts proces og tidsplan for Gentofte-Plan 2020 
(vedlagt). Som følge af udskydelsen af årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL samt 
den nye frist for vedtagelse af budgettet fremlægges revideret tidsplan til godkendelse i 
Økonomiudvalget (vedlagt).

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget:

1. At den reviderede tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 drøftes og godkendes, 
herunder at der afholdes den budgetorientering, som er nævnt i tidsplanen.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
1. Ny tidsplan for politisk behandling Budget 2020 (3064158 - EMN-2018-05615)
2. Oprindelig tidsplan for udarbejdelse af GP-2020 (3064211 - EMN-2018-05615)

18 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 16-08-2019

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

19 (Lukket) Anvendelse af Ørnegårdsvej 17

20 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Lokalplanens baggrund
Gentofte Kommune modtog i foråret 2016 en ansøgning om ændring af erhvervslokalerne på Ericavej

161 til boliger, samt udvidelse af bygningen med en overliggende 1. sal. Grundet anvendelsesændringen

og for at sikre at tilbygningen ville blive udført ud fra en helhedsbetragtning, med sikring af arkitektonisk

sammenhæng og med hensyn til det overordnede område, besluttede Gentofte Kommune at udarbejde

en lokalplan for den samlede ejendom, Ericavej 161-165. 

Der afholdtes borgermøde om det påtænkte projekt i efteråret 2016. På grund af skift i ejerforholdene

blev lokalplanprocessen sat i stå kort tid efter.

I 2018 modtog Gentofte Kommune en henvendelse fra de nye ejere, Atrium Ejendomme ApS, om et

projekt svarende til det oprindelige fra 2016. På den baggrund har Gentofte Kommune udarbejdet

Lokalplan 394 for Ericavej 161-165.

Ericavej, sommeren 2019

Lokalplan 394Kladde
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del Vangede bydel ved den blinde vej Ericavej og

kommunegrænsen til Gladsaxe Kommune. Øst for området ligger ankomstpladsen til Kildebakke

S-togsstation. 

Lokalplanområdet omfatter en etageboligblok, tilhørende garager i den vestlige del og en bygning mod

øst i 1 etage, der blev opført som supermarked og i dag anvendes til liberale erhverv. Bygningerne er

opført som et samlet kompleks i 1956 i tidstypisk nationalmodernistisk stil med gulmurede gavle og

eternitbeklædte facader. 

Den tidligere supermarkedsbygning Ericavej 161, sommeren 2019.

På den modsatte side af stationspladsen, mod øst, blev i 1966 opført bebyggelser efter en spejlvendt

bebyggelsesplan, således at de sammen med bygningerne i lokalplanområdet ligger symmetrisk omkring

stationspladsen. På Gentoftesiden består de øvrige omkringliggende bygninger af villaer og rækkehuse,

og lokalplanområdet virker derfor som en overgang til parkbebyggelsen Kildevænget i Gladsaxe på den

modsatte side af jernbanen.

Etageboligerne er opført i 3 etager med lavt saddeltag. Det tidligere supermarked er opført i 1 etage

med fladt tag. Supermarkedsbygningen har gennem sin levetid været beklædt med forskellige

facadematerialer og har i dag en blanding af materialer, der virker fremmede i forhold til den

omkringliggende bebyggelse ved stationstorvet. 
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Kig ned af Ericavej, lokalplanområdet ses i baggrunden, sommeren 2016.

Lokalplanområdet omfatter 2 ejendomme og har et samlet areal på ca. 0,5 ha ekskl. vejarealer. Den

eksisterende bebyggelsesprocent for området er 48. Området er stationsnært kerneområde i forhold til

Kildebakke S-togsstation, der er en del af Farum-linjen.

Lokalplan 394Kladde
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen til helårsbolig i form af etageboliger og muliggøre

omdannelsen af det tidligere supermarked på Ericavej 161 til boliger. Desuden har lokalplanen til formål

at bevare områdets karakter, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse, at det grønne

udtryk fastholdes og at sikre parkering for boligerne inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen omfatter 2 matrikler. I henhold til lokalplanens bestemmelser må der ikke udstykkes arealer

fra disse, men deres arealer kan forøges ved arealoverførsel fra vej eller nabomatrikel.

Lokalplanen fastsætter, at lokalplanområdet udelukkende må anvendes til helårsbolig i form af

etagebolig. Bortset fra Ericavej 161, der hidtil har indeholdt erhverv, svarer anvendelsesbestemmelsen til

den hidtidige anvendelse af området. Der må kun etableres 5 nye boliger på Ericavej 161 for at sikre, at

der kan indrettes tilstrækkelige parkeringspladser inden for området.

For at sikre parkeringsplads fastlægger lokalplanen 2 områder, der udelukkende må indrettes med

parkeringspladser og dertilhørende adgangsveje - områderne er angivet på kortet.

Parkeringsfelt P1 svarer til de eksisterende parkeringspladser og dækker også garagerne på

ejendommen. Der er i dag 15 parkerings-/garagepladser i P1, som ikke må nedlægges.

I forbindelse med at Ericavej 161 skifter anvendelse til bolig, fastsætter lokalplanen, at der skal

anlægges 7 nye parkeringspladser i parkeringsfelt P2.

Lokalplan 394Kladde
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Eksempel på nye boliger i Byggefelt A

Lokalplanen udpeger et Byggefelt A, svarende til det eksisterende omfang af Ericavej 161. Ny

bebyggelse skal udover skure og lignende, der ikke medfører etageareal som hovedregel opføres inden

for byggefeltet. Der kan dog etableres svalegange, altaner og udvendige adgangstrapper, som rager ud

over byggefeltet.

I forlængelse af kommunens arkitekturpolitiks vision om at nyt byggeri skal tilpasses områdets karakter

og at fortætning skal vurderes ud fra den sammenhæng et projekt indgås i, fastsætter lokalplanen

bestemmelser om byggeriets overordnede omfang og facademæssige udtryk.

Inden for byggefeltet må der maksimalt opføres 580 m2 i op til 2 etager og med en bygningshøjde på

maksimalt 9 m. Derudover kan svalegange m.v., der går ud over byggefeltet, opføres med op til 60 m2

etageareal.

Bebyggelse skal opføres i de materialer, der allerede kendetegner bebyggelsen omkring Kildebakke

Station. Gavle skal opføres i gule mursten og må ikke pudses eller males. De øvrige facader skal

fremstå i hvid/lysegrå nuancer i træ, eternit og/eller beton. I Byggefelt A skal tag udføres som fladt tag,

belagt med tagpap eller som grønt tag.

Lokalplanen sikrer, at der udlægges opholdsarealer i forbindelse med boligerne i området, blandt andet

ved at der indrettes forhave på arealet foran Ericavej 161. Bygherren har udtrykt interessere for at

overtage en del af det brede fortov foran bygningen. Lokalplanen medfører ikke krav til hverken

bygherre eller Gentofte Kommune om henholdsvis at købe eller sælge en del af vejarealet, men

lokalplanen sikrer at et eventuelt erhvervet areal kun kan anvendes til forhave.

Derudover fastlægger lokalplanen to beplantningsbælter, der skal bevares grønne i henhold til deres

nuværende karakter. I det nordlige Beplantningsbælte A skal der stå birketræer, og i det sydlige skal der
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bevares tæt høj hækbeplantning. Der udpeges to på hinanden tæt stående bøgetræer som værende

bevaringsværdige. Disse må ikke fældes eller beskæres uden kommunens tilladelse.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer,

fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

Lokalplan 394Kladde
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§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:

at fastlægge områdets anvendelse til helårsboliger i form af etagebolig

at muliggøre omdannelsen af erhvervsbygningen på Ericavej 161 til boliger

at sikre parkeringsdækning for boligerne i lokalplanområdet

at sikre at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter

at fastholde det grønne vejbillede og sikre bevaringsværdige træer

Lokalplan 394Kladde
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§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortet.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse: 3fæ og 3p,

begge Vangede.

Lokalplan 394Kladde
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§ 3 Anvendelse
3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til helårsbolig i form af etageboliger.

Der må maksimalt indrettes 5 boliger inden for Byggefelt A, jf. kortet.

3.2

Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er

genopført i overensstemmelse med § 6.6, efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

3.3

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af

den nødvendige energiforsyning.
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§ 4 Udstykning
4.1

Inden for lokalplanens område må der ikke ske udstykning eller arealoverførsel fra de omfattede

ejendomme.

Areal erhvervet fra omkringliggende matrikler og vejareal, kan ved arealoverførsel overføres til de

omfattede ejendomme.

4.2

Uanset øvrige bestemmelser i § 4 kan der ske udstykning af grunde til brug for de i § 3.3, nævnte

transformerstationer og lignende installationer.

Lokalplan 394Kladde
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Parkeringsfelterne P1 og P2, som vist på kortet, må udelukkende anvendes til adgangsveje og

parkering.

5.2

De 15 eksisterende parkeringspladser i parkeringsfelt P1 må ikke nedlægges.

5.3

Der skal anlægges minimum 7 parkeringspladser inden for parkeringsfelt P2.

5.4

I forbindelse med etablering af nye boliger i eksisterende bebyggelse uden for Byggefelt A, skal der

inden for lokalplanområdet anlægges minimum 2 parkeringspladser per nye bolig.

5.5

Overkørsler til parkeringsfelterne må udelukkende placeres som vist på kortet.
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§ 6 Bebyggelsens omfang og
placering
6.1

Ny bebyggelse må kun opføres inden for Byggefelt A.

Altaner, svalegange og udvendige adgangstrapper kan uanset ovenstående placeres op til 1,5 m ud

over byggefeltet.

6.2

Inden for Byggefelt A må det samlede etageareal ikke overstige 580 m2.

Udvendige trapper og svalegange opført i tilknytning til byggefeltet, men uden for dette, må ikke have et

samlet etageareal, der overstiger 60 m2, udover de 580 m2 placeret inden for byggefeltet.

6.3

Inden for Byggefelt A må bebyggelse opføres i højst 2 etager.

6.4

Inden for Byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 9 meter.

6.5

Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der placeres garager, carporte, udhuse, drivhuse, skure og

lignende småbygninger i 1 etage uden for Byggefelt A.

6.6

Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter kun

opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5

meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte ejendoms højeste

bygningsdel.

Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter,

kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.7

Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger

med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på

grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.
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§7 Bebyggelsens udseende
7.1

For gavlfacader gælder:

Gavlfacader må kun opføres i blødstrøgne, gule mursten og må ikke pudses eller males

For øvrige facader og udvendige bygningsflader gælder:

Øvrige facader og udvendige bygningsflader må, udover blødstrøgne, gule mursten, udelukkende

opføres i træ, aluminium, eternit og beton

Træ- og aluminiumselementer skal males i hvid eller lysegrå farve

Eternitelementer skal være hvide eller lysegrå

Betonelementer må ikke være malede eller indfarvede

Maksimalt 50 % af facadens areal må opføres i mursten

7.2

For Byggefelt A  gælder:

Tage skal udformes som fladt tag med en hældning i forhold til vandret plan på maks. 10 grader.

Tage skal beklædes med tagpap eller udføres som grønt tag.

7.3

Altaner og svalegange placeret på 1. sal og derover skal etableres med ugennemsigtigt værn af

minimum 1 meters højde. Værn skal udføres som beskrevet i § 7.1.

7.4

Der må ikke opsættes reklame- eller lysskilte på udvendige bygningsflader uden Kommunalbestyrelsens

tilladelse.

7.5

Der må ikke placeres tekniske installationer på taget i Byggefelt A, udover skorstene, ventilationshætter

og lignende elementer, hvis ydre mål ingen steder overstiger 40 cm.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsarealer svarende til 80 % af ejendommens

boligetageareal.

8.2

Der skal etableres forhave tilknyttet boligerne i byggefelt A langs hele bebyggelsens østlige facade.

Forhaven skal etableres på hele arealet mellem bebyggelsen og frem til matrikelskellet. Såfremt der

erhverves areal fra vejmatriklen øst for byggefelt A, der ved arealoverførsel overføres til matrikel 3fæ,

skal der etableres forhave frem til det nye skel.

Forhaven skal afgrænses mod vej af levende hegn på mellem 1,60 og 1,80 m højde.

Princip for forhavens afgrænsning er vist på kortet.

8.3

For beplantningsbælterne, som vist på kortet, gælder følgende:

Beplantningsbælterne A skal være græsbeklædte eller beplantet med hæk i en højde der ikke må

overstige 1,20 m.

I Beplantningsbælterne A, langs Ericavej, skal der desuden stå birketræer minimum hver tolvte meter

langs hele vejens forløb. Hvis der fældes træer inden for Beplantningsbælterne A, skal der plantes nye

birketræer til erstatning.

I Beplantningsbælte B skal der etableres buske, der ikke må beskæres til en højde lavere end 2 m.

I forbindelse med hegn i Beplantningsbælte B kan det tillades at der opsættes trådhegn med en

maksimal højde på 1,80 m.

8.4

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter. Terrænet må ikke reguleres tættere på

naboskel end 0,5 meter.

Ad. 8.4
For at sikre, at der ikke foretages uhensigtsmæssige terrænreguleringer nær offentlige veje, er følgende fastsat i Lov om

offentlige veje:

Det kræver Vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter samt

nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.5
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Der må ikke opsættes reklame- eller lysskilte på de ubebyggede arealer uden Kommunalbestyrelsens

tilladelse.

8.6

Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende skal udlægges som

grønne områder/ have.

Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde

sted.
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§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1

De på kortet angivne bevaringsværdige træer skal bevares, og beskæring eller fældning må ikke ske

uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Ad. 9.1
For at give træerne bedst mulige vækstforhold, bør der ikke foretages bygge- eller anlægsarbejder eller nogen form for

oplag inden for drypzonen af de bevaringsværdige træer. Det enkelte træ bør i forbindelse med bygge- eller

anlægsarbejder sikres ved hegning.
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§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning
10.1

Forinden bebyggelse tages i brug til bolig, skal der være etableret parkeringspladser i

overensstemmelse med § 5.3 og § 5.4.

10.2

Forinden bebyggelse i Byggefelt A tages i brug til bolig, skal der være etableret opholds- og havearealer

i overensstemmelse med § 8.1 og § 8.2.
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§ 11 Servitutter og
lokalplaner
11.1

Følgende servitut/deklaration ophæves for matrikel 3fæ og 3p, Vangede:

Dato/løbenummer: 27.07.1956-5372-03

Tillægstekst: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
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§ 12 Retsvirkninger
12.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun

udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører

heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid

med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen

skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af

lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over

fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 6.B6 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune.

Område 6.B6 er udlagt til etageboligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Bebyggelse

inden for rammeområdet kan opføres i op til 3 etager og 12 m.

Inden for den enkelte ejendom fastsætter Kommuneplanen, at der skal udlægges mindst 2

parkeringspladser per bolig og opholdsareal svarende til 80 % af boligetagearealet.

Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Nærværende lokalplanområdet er ikke omfattet af byplanvedtægter eller lokalplaner.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke

indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse

bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.  

Bebyggelsen er i dag bl.a. omfattet af en deklaration med bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor

Gentofte Kommune er angivet som eneste påtaleberettiget - løbenummer nr. 5372 lyst d. 27. juli 1956.

Deklarationens gyldighed for de omfattede ejendomme ophæves med vedtagelsen af lokalplanen.

Fredning og bevaringsplanlægning

Inden for lokalplanområdet er der udpeget 2 bevaringsværdige træer. Udpegningen af bevaringsværdige

træer medfører, at en grundejer skal søge om tilladelse hos Gentofte Kommune til eventuel beskæring

eller fældning af et træ.

Klimatilpasning

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der

ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

Lokalplan 394Kladde

Side 22



Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i

overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra

Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i

bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal

indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og parkeringspladser,

hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller

andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold

På de omfattede ejendomme er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt

jordforurening. Dog skal Gentofte Kommune gøre opmærksom på, at grundejer har pligt til at rette

henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med oplysninger

om eller får kendskab til forureningsforhold. 

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer

til spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af, at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller håndteres lokalt

på egen grund.

Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og

MIljø.

Varmeplanlægning 

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for

varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder

Tilladelser fra andre myndigheder
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Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder

end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation

Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med

en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation

og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller

private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for

virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene

samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor

almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.

Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af

ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes

i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets "Vejledning om

ekspropriation efter vejloven".

Kort over rammer for lokalplaner, Kommuneplan 2017
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

foretaget en vurdering af om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en

screening og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet,

og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Lokalplanforslaget skal ikke miljøvurderes, da de i planen muliggjorte anlæg vurderes at medføre så få

og begrænsede påvirkninger, at miljøforholdene må antages at blive umiddelbart lig forholdene for

området i dag.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter

miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et

planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages

over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes

på www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af

klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage

til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920

Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at

klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den

anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om

gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6

måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i

øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som

hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give

tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i

overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller

anlægsarbejde.

Tilladelse kan dog ikke meddeles, så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune

opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx 20xx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog

højst indtil den xx.xx 20xx.
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Status
Forslag til Lokalplan 394 for Ericavej 161-165 er:

vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 20xx,

offentliggjort den xx.xx 20xx

i høring frem til den xx.xx 20xx.
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From: Jonas Vestermann <jv@remaetablering.dk>

Sent: 1. marts 2019 11:06

To: Michael Holst (miho)

Subject: Baunegårdsvej - Projektforslag vedrørende opførelse af REMA 1000 samt 

seniorvenlige beboelseslejligheder 

Attachments: 2019-02-22_6787_Baunegårdsvej_Gentofte_2.pdf; Høringssvar vedr. 

Kommuneplan 2017 9. august 2017.pdf; Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte - 

Forslag til ny REMA 1000 1. marts 2019.pdf

Follow Up Flag: Opfølgning

Flag Status: Flagged

Hej Michael.

Tak for et godt møde.

Som aftalt sender jeg hermed opdateret situationsplan visende vores planer for byggeri på Baunegårdsvej 8 og 10, 
2820 Gentofte .

Projektet omfatter ejendommene Baunegårdsvej 8, hvor der i dag ligger en lukket tankstation, samt Baunegårdsvej 
10 a og b, hvor der i dag står opført en villa med baghus, der tilsammen rummer tre beboelseslejligheder. I projektet 
er alt eksisterende byggeri på ejendommene forudsat nedrevet.

Vi har i projektet forsøgt at skabe en løsning, hvor der kan etableres en moderne og attraktiv dagligvarebutik til 
områdets forsyning i byggeriets stueetage med fornuftige og praktisk indrettede parkeringsfaciliteter fordelt på 
terræn og i kælder. Vi har forsøgt at indpasse butikken, så der tages stort hensyn til de omkringboende. Ovenpå 
butikken er placeret lejligheder i tre – fire etager. Alle lejligheder vil have adgang via elevator og vil enten have 
adgang til stor vestvendt terrasse ovenpå dagligvarebutikkens tag, eller egen vestvendt altan.

Da niveauet på baunegårdsvej er stigende i højden fra Gentoftegade til den planlagte indkørsel til ejendommen, har 
vi forsøgt at udnytte dette således, at butik og parkeringsplads etableres i en kote, der ligger betydeligt lavere, nogle 
steder op til 1,7m, i forhold til flere af de omkringliggende ejendommes terræn. Dette har betydelige fordele i 
forbindelse med etablering af støjafskærmning mod naboer, da et støjhegn på eksempelvis 3,3 m. ved 
parkeringsplads og varelevering alene vil være omkring 1,5 - 1,8 m. målt fra nabohavens terræn. Endvidere betyder 
terrænspring, at den del af parkeringskælderen, der ligger i retning af Gentoftegade, hvor niveauet falder, vil kunne 
tilføres dagslys i form af lave vinduer i facaden mod Baunegårdsvej, hvilket vurderes at kunne øge tryghedsfølelsen i 
kælderen. I praksis er det tænkt udført således at kælderen markeres i facaden ved den samme høje sokkeltype, 
som er benyttet til markering af de høje kælderetager i etageejendommene op i mod Gentoftegade. Således vil 
vinduer til parkeringskælderen ikke nødvendigvis virke fremmed for den bestående arkitektur i området.

Der planlægges at opføre i alt 3.160m2 byggeri på ejendommene, hvoraf butikken vil udgøre et areal på ca. 1.000 
m2. Det svarer til en bebyggelsesprocent på 100.

Det nuværende parkeringskrav, jf. lokal og kommuneplan: 

1000 m2. dagligvarebutik v. 1/12,5m2. etageareal:              80 pladser
16 boliger v. 1 / bolig:                                                                        16 pladser
I alt:                                                                                                          96 pladser



2

Vi forventer i projektet at kunne tilvejebringe op til 105 pladser fordelt ved 54 i kælder og 52 på terræn. I den 
henseende, skal nævnes, at vi i projektet har disponeret over matr. nr. 3ht, der er ejet af Gentofte Kommune. Det er 
således forudsat, at vi kan erhverve dette areal, som det tidligere har været på tale.

Området omkring butikkens vareleveringsområde er nedsænket i forhold til butikken indgang og de 
omkringliggende haver, for herved at kunne dæmpe eventuelle støjgener i forhold til naboer. Vareleveringsområdet 
overdækkes for indkapsling af lydgener. Er Gentofte Kommune positivt indstillet i forhold til at arbejde videre med 
projektets principper, herunder at Baunegårdsvej 10 a og 10b inddrages i centerområdet i kommuneplanen, vil vi 
som et næste skridt bede Niras Rådgivende Ingeniører udarbejde støjrapport med dokumentation for opfyldelse af 
Miljøstyrelsens grænseværdier.

Byggeriet vil blive opført som en naturlig forlængelse af den bestående etagerandbebyggelse på Baunegårdsvej. 
Byggeriet opføres som et murstensbyggeri i gedigne materialer og kvalitet. I den henseende, har vi indgået 
samarbejde med Årstidernes Arkitekter, der tidligere har bevist, at de kan løfte lignende opgaver.

Jeg vedlægger foruden situationsplan, foreløbig plan over P-kælder samt principsnit visende overgang mellem 
parkeringsplads og nabohaver. Jeg vedlægger endvidere tidligere fremsendt høringssvar, der angiver de nødvendige 
ændringer til den fysiske afgrænsning af Gentofte Bydelscenter samt en projektmappe, der måske kan benyttes i 
forbindelse med forlæggelse for udvalget.    

Jeg ser frem til at høre jeres vurdering af projektet. 

Såfremt I har behov for yderligere materiale, har spørgsmål eller en brug for en egentlig principansøgning, må du 
endelig give besked.

God weekend

Med venlig hilsen

Jonas Nyrop Vestermann
________________________
Jonas Nyrop Vestermann
Udviklingschef

REMA Etablering A/S
REMA Butiksudvikling A/S – CVR. 20861606

Hundige Strandvej 190, 1. sal

2670 Greve

Telefon: +45 36 34 14 40

Direkte: +45 43 57 32 02

Mobil:    +45 21 58 68 58

Email:    jv@remaetablering.dk
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Torv

Indgang butik

Indgang boliger

Tagterrasser

Rampe til 
P-kælder

Ophold

Cyk
elpa

rk
er
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g

Matr. nr.:
3ht

Matr. nr.:
12d

Matr. nr.:
12i

Matr. nr.:
12k

Varegård

Ind- og 
udkørsel

N

B
aunegårdsvej

B
aunegårdsvej

Skolevej

Bregnevej

Støjhegn

S
tø

jh
e
g
n

S
tø

jh
e
g
n

KT (22.0)

KT (22.5)

KT (23.0)

KT (23.5)

KT (24.0)

KT (24.5)

KT (25.0)

KT (25.5)

KT (26.0)

KT (26.0)

KT (25.5)

KT (25.0)

KT (24.5)

KT (24.0)

KT (23.5)

Gulvkote
KT 24.0

KT 24.0

KT 23.5

KT 25.0

Snit A

Snit A

Indgang boliger

14 P-Pladser

3 midlertidige 
P-Pladser

Parkeringsplads

OK Støjhegn
27.5

OK Støjhegn
27.3

OK Støjhegn
25.8

OK Støjhegn
27.8

VENLIGST BEMÆRK:

Dette er en skitse og grundareal er ikke fra 
landmåler, (ikke indeholdende koter og matrikler), 
men et indscannet kortudsnit med visse tolerancer.

Indeholder FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske 
kommuner, februar 2018.

Matrikelskel
Vejforhold
Byggelinier (evt. afstand til vejmidte)
Oversigtslinier
Byggefelt
Plantebælte
Ledningsforhold

Bygningshøjder (jvf. lokalplan)
Krav for skiltning

Lokalplan

FAKTA:

Matrikel nr.:  12d, 12i, 12k, 3ht                                        
Grundareal ca.:

Dagligvarebutik
(Varegård): 

Fællesareal stueetage
1. sal - 4 boliger
2. sal - 4 boliger
3. sal - 4 boliger
4. sal - 4 boliger

I alt:

Parkeringskælder

Bebyggelsesprocent: (max 100%)      

P-pladser på terræn:
P-pladser i kælder:
I alt:

  
P-krav fra kommunen
1 pr. bolig ( 16 boliger )
1 pr. 12,5 m² butik
I alt:

Bemærk: Rampe til p-kælder er ikke medregnet i 
bruttoetageareal.

3.166 m²
    

   930 m²
      (65 m²)

50 m²
545 m²
545 m²
545 m²
545 m²

3160 m²

1.685 m²

100 %

52 stk.
53 stk.

105 stk.

16 stk.
75 stk.
91 stk.

indtegnet
indtegnet
jvf. BR18

ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt
ikke aktuelt

ikke oplyst
ikke oplyst

ikke oplyst

T:

Dato:Mål: Sags nr.:Dato:Mål: Sags nr.:Dato:Mål: Sags nr.:

Ørestads Boulevard 41

2300 København S

+45 7024 2100    

REMA Etablering A/S
118.6787Situationsplan

Baunegårdsvej 8-10 Gentofte - Butik

22-02-20191:500



36 P-Pladser

18 P-Pladser

7600

Trappeopgang

Trappeopgang

2500

7
000

5000

T:

Dato:Mål: Sags nr.:Dato:Mål: Sags nr.:Dato:Mål: Sags nr.:

Ørestads Boulevard 41

2300 København S

+45 7024 2100    

REMA Etablering A/S
118.6787Kælderplan

Baunegårdsvej 8-10 Gentofte - Butik

22-02-20191:500



24.0

27.5

Beplantet støttemur/støjhegn

1
8
0
0

25.7

T:

Dato:Mål: Sags nr.:Dato:Mål: Sags nr.:Dato:Mål: Sags nr.:

Ørestads Boulevard 41

2300 København S

+45 7024 2100    

118.6787Snit A-A

Baunegårdsvej 8-10 Gentofte - Butik

22-02-20191:100

Eksempler på begrønnet støjskærm i naturmaterialer. Beplantet med vedbend (pilebyg.dk)

Eksempel på støjskærm beplantet med pil (pilebyg.dk)



 

 Hundige Strandvej 190, 1. sal. 

DK – 2670 Greve 

Tlf.: 36 34 14 40 

 

 Marsalle 32 

DK – 8700 Horsens 

Tlf.: 88 81 60 00 

 

Direkte: 43 57 32 02 

Mobil:   21 58 68 58 

E-mail:  jv@remaetablering.dk 

 

Dato:  9. august 2017 

REMA Butiksudvikling A/S 
REMA Butiksudvikling A/S - CVR. 20861606 

  

Bilag 1: Rammekort med angivelse af forslag til udvidelse af Gentofte Bydelscenter.   

Bilag 2: Luftfoto med angivelse af aktuel og fremtidig centerafgrænsning 

 
Gentofte Kommune  

Bernstorffsvej 161 

2920 Charlottenlund 

Plan og Byg 

 

 

 

 

 
Høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017 – Udvidelse af Gentofte Bydelscenter 

Med henvisning til det udsendte forslag til Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune, skal REMA Butiksudvikling 

A/S hermed anmode om, at den fysiske afgrænsning af Gentofte Bydelscenter udvides til at omfatte ejendommene 

Baunegårdsvej 10 samt Bregnevej 5B, 2820 Gentofte. 

Begrundelse. 

REMA 1000 oplever en stor efterspørgsel fra indbyggere i området og ønsker på den baggrund at etablere en 

moderne dagligvarebutik i Gentofte Bydelscenter.   

REMA Butiksudvikling A/S ejer ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte via selskabet YX Gentofte A/S. På 

ejendommen har der indtil for nylig være drevet en Uno X benzinstation, som nu er lukket. Ejendommen ligger 

indenfor den aktuelle afgrænsning af Gentofte Bydelscenter. 

På ejendommen ønsker REMA Butiksudvikling A/S at opføre et moderne byggeri med en REMA 1000 dagligvarebutik 

i stueetagen samt attraktive seniorvenlige boliger på de øvrige op til 4 etager.  

Da et byggeri i den ønskede størrelse medfører betydelige krav om etablering af parkeringspladser og friarealer, lader 

projektet sig ikke realisere indenfor ejendommen nuværende matrikelskel. Vi ønsker derfor at inddrage ejendommene 

Baunegårdsvej 10 og Bregnevej 5B i projektet. Begge disse ejendomme ligger netop udenfor den aktuelle 

centerafgrænsning, hvorfor centerafgrænsningen ønskes udvidet, således at forudsætninger for projektets realisering 

bringes til veje. 

Baunegårdsvej 10 anvendes i dag som boligudlejningsejendom og indeholder 3 lejligheder. Bregnevej 5B, er ejet af 

Gentofte Kommune og har funktion af garageanlæg og lignende. REMA Butiksudvikling A/S er indstillet på at 

erhverve begge ejendomme i relation til projektets realisering.  

Det er vores opfattelse, at en ny moderne dagligvarebutik på Baunegårdsvej 8 – 10 vil understøtte Gentofte Kommunes 

overordnede intentioner om at udvikle og koncentrere detailhandlen i de bestående bydels- og lokalcentre. 

I tillæg til ovenstående, er det vores opfattelse, at den gående kundetrafik, der skabes mellem den nye dagligvarebutik 

og Gentoftegade, vil genskabe forudsætningerne for attraktiv forretningsdrift i de forretningslokaler, der er indrettet i 

stueetagerne i flere af beboelsesejendommene på Baunegårdsvej stødende op til Gentoftegade. Herved udvides 

udbuddet af attraktive forretningslokaler i Bydelscentret, hvilket vil være et fint supplement til Gentoftegades 

velbesøgte forretninger, hvor der kun sjældent er ledige lokaler.  

Når centergrænserne forskydes, er REMA Butiksudvikling A/S indstillet på, at der skal tages et særligt hensyn til de 

naboer, der ikke tidligere har ligget op ad centerområdet. Vi er derfor indstillet på at et konkret projekt på ejendommene 

skal udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan, hvor der skal søges løsninger, der vil tilgodese naboer og værne dem 

mod eventuelle støjgener og skyggeforhold forbundet med det nye projekt.  

Slutteligt beder vi Gentofte Kommune se vor anmodning i den kontekst, at der, til trods for rigelig ramme til 

supplerende detailhandelsareal i bydelscentret, ikke findes det nødvendige areal indenfor den aktuelle afgrænsning, der 

muliggør en realisering af dette. Vi håber derfor, at Gentofte Kommune vil støtte denne sjældne mulighed for, at der 

kan skabes en ny moderne dagligvarebutik i Gentofte Bydelscenter, der kan øge butiksudbuddet og supplere det 

bestående forretningsliv i bydelscentret.  

 

Med venlig hilsen 

REMA Butiksudvikling A/S 

 

Jonas Nyrop Vestermann 

Udviklingschef 



 

   

Høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017 – Udvidelse af Gentofte Bydelscenter 
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Gentofte bydelscenter 

Aktuel centerafgrænsning i Kommuneplanforslag 
Gentofte bydelsenter   

Forslag til ny centerafgrænsning 
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Gentofte bydelscenter 

Aktuel centerafgrænsning 

Gentofte bydelscenter 

Forslag til ny centerafgrænsning 



Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Referencefoto. Igangværende projekt med butikker og boliger på Virum Torv
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REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Luftfoto – Lokalisering af projektområdet

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Projektområdet

Centerafgrænsning

Centerafgrænsning



REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Gentofte Bydelscenter – Argumenter for udvidelse af centerafgrænsningen

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Indledende bemærkninger og behov for udvidelse af Gentofte Bydelscenter

Gennem flere år, har REMA 1000 haft stor interesse i at etablere en butik i Gentofte Bydelscenter. Da den nuværende afgrænsning af Gentofte Bydelscenter er mere eller mindre fuldt udbygget 
med etagebyggeri, findes der ikke oplagte muligheder for større nybyggeri indenfor nuværende centerafgrænsning. Ved en udvidelse af Gentofte Bydelscenter med de to ejendomme 
Baunegårdsvej 10 og Bregnevej 5B, opnås en sjælden mulighed for at etablere en ny moderne dagligvarebutik i centrum af Gentofte, der vil understøtte den nuværende handel i byen. Det er vores 
opfattelse, at dette vil være i overensstemmelse med Gentofte Kommunes ambitioner om at værne om - og udbygge kommunens bestående centerområder. Yderligere argumentation i den 
henseende følger her.

❖ Gentofte Bydelscenter er aktuelt afgrænset ved det sydlige skel mellem ejendommene Baunegårdsvej 8 og Baunegårdsvej 10, 2820 Gentofte. Da Baunegårdsvej, i stykket fra Baunegårdsvej 8 
til Gentoftegade, er præget af etagebyggeri med butikker / udadvendte funktioner i stueetagen, har gaden allerede præg af at være en forretningsgade. Med tiden er koncentrationen af butikker 
dog konsolideret på selve Gentoftegade, hvorfor dele af butikslokalerne langs med Baunegårdsvej i dag står tomme eller indeholder funktioner, der mere har præg af liberalt erhverv. Ved at 
etablere en REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 – 10, vil der opstå en øget kundestrøm mellem Gentoftegade og den nye butik på Baunegårdsvej, hvilket vil medføre større potentiale for drift af 
forretninger i de bestående butikslokaler og skabe grobund for at Baunegårdsvej igen får karakter af en forretningsgade, der kan supplere butikkerne på Gentoftegade.

❖ Gentofte Kommune har bestemt og håndhævet, at nye butikker skal placeres indenfor de bestående centerområder. Da centerområderne allerede er nær fuldt udbygget med etageejendomme, 
er det, trods stor planmæssig rummelighed i centerområderne, nærmest umuligt at finde den nødvendige plads til at realisere større byggeprojekter indenfor de udlagte centerområder.

❖ I det konkrete tilfælde, findes en ramme til nye butikker indenfor Gentofte Bydelscenter på 5.000 m2. Da der ikke kan findes fysisk rum til at realisere dette, vil det være nødvendigt at udvide 
afgrænsningen af centret, for at skabe den nødvendige plads. På nuværende tidspunkt er udvalget af Supermarkeder i Gentofte Bydelscenter begrænset til en NETTO, en Super Brugsen og 
en mindre Føtex Food. Ved at supplere dette med en ny REMA 1000, får de mange borgere i området yderligere årsag til at besøge bydelscentret til gavn og glæde for de mange 
specialbutikker, kaffebarer mv. der ligger i centerområdet. Dette kan opnås ved at inddrage Baunegårdsvej 10 og Bregnevej 5B i bydelscentret.

Med baggrund i ovenstående, håber vi, at Gentofte Kommune vil støtte denne sjældne mulighed for at etablere et større supermarked i det bestående bydelscenter.



Supermarked

Større parkeringspladser

Strøgbutikker med facade

Jonas Vestermann// 6-12-2016 

Projekt Baunegårdsvej 8 - 10

Gentofte Bydelscenter – Aktuel disponering

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Centerafgrænsning



Supermarked

Større parkeringspladser

Strøgbutikker med facade

Jonas Vestermann// 6-12-2016 

Centerafgrænsning

Gentofte Bydelscenter – ny disponering med REMA 1000

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Projekt Baunegårdsvej 8 - 10



Projektområde

Føtex Food

Super Brugsen

NETTO

REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Gentofte Bydelscenter - Perspektiv

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019



REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Projektbeskrivelse

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter ejendommene Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte, Baunegårdsvej 10, 2820 Gentofte og Bregnevej 5B, 2820 Gentofte (Ejet af Gentofte Kommune). Samlet grundareal: 3.176 m2.

Projektet tager afsæt i en total nedrivning af alt bestående byggeri på de tre ejendomme. Der opføres et byggeri med bestående af:

Stueetage: REMA 1000 med et bruttoareal på ca. 1.000 – 1.200 m2.

1. sal: 4 Boliger samlet bruttoareal: ca. 545 m2.

2. sal: 4 Boliger samlet bruttoareal: ca. 545 m2.

3. sal: 4 Boliger samlet bruttoareal: ca. 545 m2.

4. sal: 4 Boliger samlet bruttoareal:  ca. 545 m2.

Samlet: 3.160 m2.

Der etableres parkering i kælder og på terræn. I alt kan etableres  52 pladser på terræn samt op til 54 i kælder. Dvs. op til 106 pladser i alt.

Byggeriet opføres i forlængelse af bestående etagebyggeri langs med Baunegårdsvej. Ved anlæg af indkørsel og parkeringsarealer i forlængelse af bygningen, sikres at eventuelle skyggegener for 
Baunegårdsvej 12, reduceres til et minimum. Der etableres støjhegn i skel mod naboejendomme, således at butikkens drift kan overholde gældende miljølov.

Der sigtes efter et byggeri af høj arkitektonisk værdi, hvorfor vi er indstillet på at benytte anerkendte arkitekter og eksklusive og holdbare materialer.

Projektet er endnu på skitseniveau. Når den overordnede disposition er afstemt med Gentofte Kommune, påbegyndes detailprojektering med henblik på godkendelse af ny lokalplan for området.  



REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Overordnet disponering af grundarealet 

Aktuel centerafgrænsning

Projektområde

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Støjafskærmning

Arealoversigt

Grundareal:
Matrikel 12d 1034m2
Matrikel 12i 694 m2
Matrikel 12k 1.104m2
Matrikel 3ht 334 m2.
Samlet: 3.166m2

Bebygget areal
Stueplan – REMA 1000 960 m2.
1. sal – 4 boliger 545 m2.
2. sal – 4 boliger 545 m2.
3. Sal – 4 boliger 545 m2.
4. Sal – 4 boliger 545 m2.
Samlet: 3.160 m2.

Parkeringskælder: ca. 1250 – 2000 m2.

Parkeringsoversigt:
P-pladser på terræn: 52 stk. 
P-pladser i kælder: 54
Samlet: 106 stk.

Krav iht. Lokalplan
Dagligvarebutik 1/12,5 m2.: ca. 80 stk.
1 pr. bolig: 16 stk.
Samlet 96 stk.

Overdækket varegård



REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Overordnet disponering af grundarealet - Parkeringskælder

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Parkeringskælder med samlet kapacitet på op til 54 pladser



Projektområde
Baunegårdsvej 8

Baunegårdsvej 10

Bregnevej 5B

Bestående centerafgrænsning

Bestående centerafgrænsning

Baunegårdsvej 10
Ønskes omfattet af center

Bregnevej 5B
Ønskes omfattet af center

Projektområdet

REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Udvidelse af Kommuneplanens centerafgrænsning



Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Det omkringliggende miljø

Gymnasium



REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Det omkringliggende miljø

Gadeforløbet mellem Gentoftegade og projektområdet

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Eksempel på de aktive stueetager i naboejendommene Naboejendommen der ønskes inddraget i projektet

Gadeforløb op i mod Gentoftegade. Gavl på naboejendom, som vi ønsker at opføre byggeri op i mod. Naboejendom, som vi ønsker at opføre byggeri op i mod. Set fra gård

Gavl på naboejendom, som vi ønsker at opføre byggeri op i mod.



REMA 1000 på Baunegårdsvej 8 m.fl.
Referencer fra lignende projekter udført af REMA Butiksudvikling A/S og relaterede selskaber

Virum Torv.
Kombineret byggeri med butikker i stueetagen med boliger på de øvrige etager.
Status. Byggeri pågår.

Forslag til disponering af ny REMA 1000 og boliger på ejendommen Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte. 1. marts 2019

Usserød Kongevej
Kombineret byggeri med butikker i stueetagen med boliger på de øvrige etager.
Status. Byggeri er afsluttet og fuld udlejet / solgt.
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omklædningsfacilitete samt udendørs 

svømmebaner ved Charlottenlund 

Fort/Dokumenter
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svømmebaner ved Charlottenlund Fort

Dagsordenspunkt nr 3
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Relaterede Dokumenter: 1
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Opgaveområde: Dato:

Fritid 20-06-2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 25.000                 

UDFØRELSE 360.000               

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 15.000                 

I ALT EKSL. MOMS 400.000               -                     -                     

Etablering af omklædningsfacilitet og udendørs svømmebaner ved Charlottenlund Fort

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Skema 1 - Udendørstræning Maglegård.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Udendørstræning Maglegård

Dokument ID: 3015378

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling. Udendørs 

aktivitets- og træningscenter ved 

Maglegård/Dokumenter

Dagsordens titel Indtægtsbevilling til udendørs træningscenter 

ved Maglegård

Dagsordenspunkt nr 4
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Opgaveområde: Dato:

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid 20-06-2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 22.000

UDFØRELSE 1.054.000

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 89.000

INDTÆGT -165.000

I ALT EKSL. MOMS 1.165.000 -                     -                     

Indtægt 165.000

Bevillingsansøgning august 2019 (udgift) 165.000

Bevillingsansøgning august 2019 (indtægt) -165.000

Tidligere bevilget KB 25/3-2019 pkt. 10 1.000.000

Herefter anlægsbevilling i alt 1.000.000

Aktivitets- og træningscenter ved Maglegård

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Placering: Emnesager/Løbelys på 

atletikanlæg/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til Løbelys på atletikanlæg

Dagsordenspunkt nr 5

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1

Dette dokument blev genereret af



Opgaveområde: Dato:

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid 27-06-2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

OMKOSTNINGER 100.000               

UDFØRELSE 540.000               

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 60.000                 

I ALT EKSL. MOMS 700.000               -                     -                     

Løbelys på atletik

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Brev til Transportminister 15072019.pdf

Dokument Titel: Brev til Transportminister 15072019

Dokument ID: 3071512

Placering: Emnesager/Anbefalinger fra opgaveudvalget 

Tryghed for borgerne/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til opfølgning på anbefalinger 

fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne

Dagsordenspunkt nr 6

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3

Dette dokument blev genereret af

































































Relateret document 2/3

Dokument Navn: Brev til Justitsminister 

15072019.pdf

Dokument Titel: Brev til Justitsminister 

15072019

Dokument ID: 3071511

































































Relateret document 3/3

Dokument Navn: Skema 1 - Tryghed for 

borgerne.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Tryghed for 

borgerne

Dokument ID: 3071542



Opgaveområde: Dato:

Tværgående Funktioner/JURA 12-08-2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

OMKOSTNINGER: 800.000                 
Udvikling af kampagne og 

kampagnemateriale, samt løn til 

projektleder

I ALT EKSL. MOMS 800.000                 -                       -                       

Opfølgning på anbefalinger fra opgaveudvalget Tryghed for borgerne

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Logbog Bellevue stiforløb.docx

Dokument Titel: Logbog Bellevue stiforløb

Dokument ID: 2745416

Placering: Emnesager/Anlægsregnskab – Bellevue 

stiforløb/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsregnskab - Stiforløb Bellevue Strand

Dagsordenspunkt nr 7

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3

Dette dokument blev genereret af



Oprettet af: Jakob Carlé Zabel (JCZA) Sagsnr: EMN-2019-01039

Afdeling: Park og Vej, Proces og Projekt
Dato: 15. august 2019 Side 1 af 2

LOGBOG
for

Anlæg af Bellevue stiforløb

Dato: 10.07.2019

Sagsansvarlig: Byggestyrer:

Jakob Zabel, JCZA

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Projektet tager udgangspunkt i Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, og omfatter etablering af en 
ny promenadesti i beton, der forbinder parkeringspladsen i syd med kioskbygningen ved 
kajakklubben. Der er lagt særlig vægt på at promenaden kan benyttes af alle.

Projektet har indeholdt anlæg af en lav støttemur mod Strandvejen, der forhindrer erosion af 
skråningen og samtidig kan anvendes som et siddemøbel for strandgæster i hele murens længde.

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager økonomisk ift. ejerandel (2/33).

Tilgængelighedsforum har bidraget med 80.850 kr. til dækning af supplerende 
projekteringsomkostninger.

POLITISK BEHANDLING:
Udvalg Dato Dagsordens

pkt. nr.
Formål Beslutning og mindretalsudtalelser

ØU 21.08.2017 12 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

KB 28.08-2017 13 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget. 

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform Fagområde Rådgivernavn

Projektering Anlæg NIRAS A/S

UDBUD:
Entrepriseform Udbudsform Tildelingskriterium

Hovedentreprise Indbudt licitation med 3 bydende Mest fordelagtige pris



Oprettet af: Jakob Carlé Zabel (JCZA) Sagsnr: EMN-2019-01039

Afdeling: Park og Vej, Proces og Projekt
Dato: 15. august 2019 Side 2 af 2

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE

Navn Indenfor 
kommunen

Dato for 
afgivelse af 
bud

Tilbudssum 
ekskl. moms

Evt. forbehold

Per Aarsleff A/S (valgt) 13.08.2018 3.615.778

OK Nygaard A/S 10.08.2018 4.328.235

CG Jensen A/S 12.08.2018 4.194.000

ANLÆGSREGNSKAB:

Den samlede anlægsbevilling er på 3.500.000 kr., og der er brugt 3.656.025 kr. i udgift samt en 
indtægt på 146.538 kr. i indtægt, svarende til et nettomerforbrug på 9.487 kr.

Entreprise: Kontraktsum kr.
2.965.000

Identifikation Beløb kr. Beskrivelse
Samlede tillæg 88.040 Uforudsete udgifter vedr. etablering af køreplader på stranden
Betalt i alt   3.053.040

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:
Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af 
Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):  
Identifikation Beløb kr. Beskrivelse
Omkostninger/
uforudseelige 
udgifter

67.985 Der blev bestilt ekstra rådgivningstimer efter medgået tid, idet der 
opstod behov for yderligere projektering.

Udførelse 88.040 Uforudsete udgifter vedr. etablering af køreplader på stranden
Indtægter -146.538 Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager økonomisk ift. ejerandel 

(2/33).

VIGTIGE DATOER:
Emne Dato(er)
Opstart 20.09.2018
Afleveringsforretning 14.02.2019
Projektet endeligt afsluttet 10.07.2019



Relateret document 2/3

Dokument Navn: Skema 1 - Bellevue 

stiforløb.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Bellevue stiforløb

Dokument ID: 2745453



Opgaveområde: Dato:

Teknik & Miljø 10.07.2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 340.000 602.985

UDFØRELSE 2.965.000 3.053.040

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 195.000

INDTÆGTER -146.538

I ALT EKSL. MOMS 3.500.000            3.500.000          3.509.487          

3.500.000

Bellevue stiforløb

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Dokument Navn: Skema 2 - Bellevue 

stiforløb.pdf

Dokument Titel: Skema 2 - Bellevue stiforløb

Dokument ID: 3046451





Dokument Navn: bilag 1 ansøgning med bilag.docx

Dokument Titel: bilag 1 ansøgning med bilag

Dokument ID: 3066449

Placering: Emnesager/Klimakommune Plus 

(aftale)/Dokumenter

Dagsordens titel Klimakommune Plus

Dagsordenspunkt nr 8

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1

Dette dokument blev genereret af
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Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20
2100 København
Att. Jens la Cour

X. august 2019
Sagsnr. EMN-2016-02946

UDKAST

Vedr.: Ansøgning om Klimakommune+ 

Kære Danmarks Naturfredningsforening

Gentofte Kommune arbejder seriøst og målrettet på at blive en stadig mere bæredygtig og 
klimavenlig kommune. For at tage næste skridt er det besluttet, som en del af Budgetaftale 2019-
2020, at Gentofte Kommune vil være Klimakommune+. 

Jf. jeres kriterier for at blive Klimakommune+ melder vi ind med følgende indsatser:

 Klimatilpasning  

 Energirenovering

 Ansvarlig Kommune 

Klimatilpasning
Gentofte Kommune gør en stor indsats med at klimatilpasse kommunen for at sikre bedre 
håndtering af de øgede mængder regn og for at undgå oversvømmelser. Ud af mange 
klimatilpasningsaktiviteter indmelder vi 3 igangværende eller nært forestående projekter, som 
udover at håndtere oversvømmelser også bidrager til udvikling af et mere grønt Gentofte med 
positive klimaeffekter i form af bl.a. CO2-optag. De tre projekter udgør klimatilpasning af 
Mosegårdskvarteret, Gentofterenden og Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej. For nærmere 
beskrivelse af de konkrete projekter henvises til bilag 1 samt udfyldte skemaer for hvert af de tre 
projekter.

Energirenovering
Gentofte Kommune har stor fokus på energirenovering af egne, kommunale bygninger men 
udfører ligeledes projekter, der har til formål at fremme energirenovering hos kommunens 
virksomheder og hos private boliger. 

Med vores deltagelse i Gate21 projekterne ’Bæredygtig Bundlinje’ og ’Styr Energien’ har vi tilbudt 
lokale virksomheder at få hjælp til at udvikle grønne forretningsplaner, der har fokus på at 
reducere energiforbruget og fokusere på generelt at nedbringe forbruget af el, vand, varme samt 
materialer. Beskrivelser af disse projekter fremgår af bilag 2 samt udfyldte skemaer for hvert af de 
to projekter. 
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Gentofte Kommune gennemfører aktuelt projektet ’Grøn Hverdag’, hvor 10 familier er i gang med 
en grøn omstilling hen imod en mere bæredygtig livsstil og hverdag, herunder energibesparelser i 
boligerne. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 2 samt i det udfyldte skema. 

Ansvarlig Kommune
Gentofte Kommune investerer pt. ikke i aktier eller obligationer og har dermed heller ingen 
investeringer i fossile brændsler. Gentofte Kommune forpligter sig til at være ’Ansvarlig Kommune’ 
ved ikke at investere i fossile selskaber. 

Dokumentation for politisk vedtagelse ved kommunalbestyrelsesmøde d. 26. august af de 
indmeldte kriterier, herunder at være ’Ansvarlig Kommune’ fremgår af følgende link xxxx

Andre klima- og bæredygtighedsinitiativer
Yderligere kan vi tilføje, at Gentofte Kommune arbejder med det bærende princip, at borgere, 
virksomheder, foreninger, kommune, institutioner m.fl. – har et fælles ansvar for at fremme 
bæredygtig adfærd. Derfor har vi i kommunens bæredygtighedsstrategi ”Sammen om et 
bæredygtigt Gentofte” fra 2017 haft det formål at inddrage alle aktører i udviklingen af et mere 
bæredygtigt Gentofte, herunder klimaindsatser jf. bl.a. FN’s verdensmål nr. 11 og 13. 

Der er i kommunens budget afsat 4,5 mio. kr. i perioden 2020-2022 til klima- og 
bæredygtighedsinitiativer. 

Vi håber, at Gentofte Kommune med denne ansøgning kan komme i betragtning som 
Klimakommune+. 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Liselotte Ludvigsen 

Afdelingsleder, Natur og Miljø
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Bilag 1 Baggrundsdokument vedr. Klimatilpasning

Klimatilpasning

Gentofte Kommune gør en stor indsats med at klimatilpasse kommunen for at sikre bedre håndtering af de 
øgede mængder regn og for at undgå oversvømmelser. 

Arbejdet med - og mål for - klimatilpasningen er beskrevet i kommunens klimatilpasningsplan (som er 

indarbejdet i Kommuneplanen) samt i kommunens spildevandsplan. 

Kommunen har stort fokus på at tænke klimatilpasning ind i udviklingen af byen, så der skabes 

multifunktionalitet i byrummet. I kommunens bæredygtighedsstrategi, som er blevet til sammen med 

borgerne, er klimatilpasning og udvikling af grønne og blå løsninger i bybilledet et indsatsområde, som 

ønskes udviklet i tæt samarbejde med forsyningsselskabet Novafos samt borgere, virksomheder og 

foreninger.

Kommunen har et langsigtet mål om, at hele kommunen skal være vejvandssepareret i 2055, dvs at 

håndteringen af regnvand skal adskilles fra håndtering af spildevand. Hvor det er muligt vil 

vejvandssepareringen også blive suppleret med grønne løsninger på terræn.

Trods udbygning af spildevandssystemet vil der fortsat opstå situationer med store regnmængder efter 

skybrud, som ikke kan håndteres. Kommuneplanen peger her på, at der i klimatilpasningen skal etableres 

kanaler, render og grøfter til bortledning af regnvand samt reserveres arealer, der kan anvendes til 

midlertidig oversvømmelse. 

Gentofte Kommune har de sidste ca. 10 år været i fuld gang med udførelsen af en række klimatilpasnings-

og klimaprojekter. De større klimatilpasningsprojekter udføres af eller sammen med Novafos, og herudover 

har borgerne gjort en stor indsats på egen grund med bl.a. at afkoble regnvand fra kloakken, idet mere end 

4.000 boligenheder har etableret lokale afkoblinger af regnvandet.    

De sidste ca. 5 år har Novafos haft fokus på at etablere den ’hovedinfrastruktur’ for vores afløbssystem, der 

for fremtiden vil gøre det muligt at opsamle og forsinke regnvandet i kommunen og lede det til recipient, 

hvor Øresund er den primære aftager. 

Hovedinfrastrukturen udgøres bl.a. af den etablerede skybrudstunnel i Hellerup, den udvidede kloakledning 

Kildeskovsrenden samt bassinledningen ved Skovshoved. Herudover vil der over de næste år blive etableret 

den større Svanemøllen Skybrudstunnel i samarbejde med Københavns og Gladsaxe Kommuner, som skal 

håndtere skybrudshændelser i den sydlige del af kommunen. Skybrudstunnelerne og vejvandssepareringen 

udgør således ’grundstenen’ i klimatilpasningen, som vil have den miljøeffekt, at vi får færre overløb af 

spildevand til vore recipienter, så vi kan opretholde en god vandkvalitet i søer/vandløb samt god 

badevandskvalitet ved kommunens kyster. Hovedinfrastrukturen vil ligeledes være afgørende for at få 

koblet de fremtidige grønne klimatilpasningsprojekter på denne hovedinfrastruktur.

Sideløbende med at få opbygget denne infrastruktur har der været fuld gang i de klimatilpasningsprojekter, 

som også indbefatter grønne, rekreative løsninger i byrummet. Nedenfor beskrives de to større grønne 

klimatilpasningsprojekter hhv. Gentofterenden og Mosegårdskvarteret, som kommunen er i gang med p.t. 

samt det større Kildeskovsrendens Opland, som er det næste opland, Novafos og kommunen skal i gang 
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med at klimatilpasse. Et snarligt projekt ved Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej beskrives særskilt, som et af 

mange fremtidige projekter i Kildeskovsrendens Opland.   

IGANGVÆRENDE KLIMATILPASNINGSPROJEKTER

KLIMATILPASNING LANGS GENTOFTERENDEN

Gennem en årrække har Gentofterenden været under pres, når det regner kraftigt. Renden bliver nu 
udvidet, så den bliver både dybere og bredere og får et dobbeltprofil, så den kan rumme mere regnvand og
regnvandet ikke oversvømmer huse, haver og stier. Når det ikke regner, fremstår renden som en grøn kile, 
hvor vandet blot løber stille og roligt i bunden af renden.

FORMÅL OG FORVENTET EFFEKT

Med projektet udvides kapaciteten fra en 2-års hændelse til en 10-års hændelse. Som en integreret del af 
klimatilpasningen skabes der et rekreativt område langs Gentofterenden: På den ene side et naturbånd og 
på den anden side et pendlerstrøg. På det grønne skrånende areal plantes træer og buske samt en blanding 
af vandtålende græsser og blomster, som ikke kræver megen pleje. Den dobbeltrettede gang- og cykelsti 
bliver anlagt, så den forbliver tør. Det rekreative område på begge sider af renden udformes, så det bliver 
åbent og trygt at færdes i.

Grøn transportkorridor og rekreativt område
Ud over at klimatilpasse området vil Gentofterenden efter udvidelsen fungere som en grøn 
transportkorridor igennem kommunen og samtidig anvendes som en rekreativ grøn kile. Når 
Gentofterenden står færdig, kan den blandt andet krydses via fem gangbroer. Gangbroerne vil sikre god 
tilgængelighed og sammenhæng mellem naturbånd og pendlersti for områdets brugere.

Spredningskorridor/faunapassage/biodiversitet 
Inden igangsættelse af klimatilpasningsprojektet udgjorde Gentofterenden et delvist kunstigt 
anlagt/kraftigt modificeret vandløb med flisebelagt bund, ringe fald og slyngningsgrad. Efter udvidelsen af 
renden vil vandløbet få et lidt mere slynget profil, hvilket forventes at kunne forbedre iltindholdet i 
Gentofterenden. Højere iltindhold kan være med til at forbedre vandkvaliteten, hvilket på sigt kan berige 
renden med flere forskellige plante- og dyrearter. Derudover vil en åbning af den tidligere rørlagte 
strækning fra Ellemosevej til Farumbanen samt underføringen ved Tuborg Haveby skabe en større 
kontinuitet i vandløbet, hvilket også kan være med til at forbedre spredningsmulighederne. 

Beplantningen langs brinkerne udgjorde før græsrabat, og nu bliver der sået enggræsser på skråningerne, 
som giver mere føde til insekter/bier og med mulighed for større artsdiversitet for både dyre- og planteliv 
samt spredningskorridor for visse arter. Der forventes endvidere en større biodiversitet på strækningen 
langs vandløbet, da der plantes syv forskellige træarter til gengæld for den ene træart, som stod der før 
(kastanie). Der er således plantet 50 træer på strækningerne fra Snerlevej mod Lyngbyvej og fra 
Dyssegårdsvej mod Ved Renden. I faktaboksen herunder er resumeret, hvilke planter, der er plantet.

CO2-binding
Projektet vil bidrage til klimaeffekt i form af CO2 binding. Det grønne område omkring Gentofterenden 
anslås at udgøre ca. 17.000 m2. Sammenlignet med forholdene før klimatilpasningen vil 
klimatilpasningsprojektet medføre ca. 1.700 m2 mere begrønning. 

Med baggrund i de omregningsfaktorer, der er nævnt i DN’s baggrundsnotat1 (der nævnes 
omregningsfaktor på 1,2-2,9 kg CO2/m2 for ekstensiv/intensiv begrønning samt 3,8-22,6 kg/m2 for parker) 
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anvendes omregningsfaktorer på hhv. 1 kg CO2/m2 (lavt sat) og 10 kg CO2/m2 (højt sat) for kvantificering 
af CO2 optaget ved Gentofterenden. 

Det grønne areal omkring Gentofterenden vurderes samlet at optage 17-170 tons CO2. Den supplerende 
begrønning, der vil blive tilført området med de nye klimatilpasningsprojekt anslås at kunne binde 1,7-17 
tons CO2.  

Mindre påvirkning fra spildevandsoverløb

Udvidelsen af Gentofterenden skal ses som første skridt i den samlede plan for håndtering af kraftige 

regnhændelser og skybrud i oplandet. Det næste skridt er, når Svanemøllen Skybrudstunnel er etableret 

(forventet anlægsopstart i 2022-23), at lede regnvand fra Gentofterenden og fra oplandet til tunnelen. 

Denne samlede plan vil give væsentlig færre overløb af spildevand og en reduktion i 

spildevandspåvirkningen af renden. Med færre overløb fra fælleskloakken vil miljøpåvirkningen af 

Gentofterenden blive reduceret og dermed forventes en endnu bedre vandkvalitet.

Forbedret naturindhold 

Natur og Miljø, Gentofte Kommune har haft drøftelser blandt andet med DN Gentofte om, at der efter 

projektets udførelse, når beplantningen har etableret sig, og der har indfundet sig en ny naturtilstand, vil 

blive undersøgt muligheden for at udpege Gentofterenden som en §3-beskyttet naturtype jf. 

Naturbeskyttelsesloven.

Visualisering af Gentofterenden.

HVILKE	AKTØRER	INDGÅR:

Projektet etableres som et medfinansieringsprojekt mellem Gentofte Kommune og Novafos med Rambøll 

som rådgiver og NCC som entreprenør.

HVORNÅR	TRÅDTE	I	KRAFT/AFSLUTTES?
Projektet har været i gang i 2 år og er nu i sin sidste fase og forventes afsluttet i efteråret 2019.

KONTAKTPERSON:

Park- og vejchef Henning Uldal, Gentofte Kommune

Arne Kristensen, Novafos 
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FAKTA	OM	
GENTOFTERENDEN
Renden strækker sig fra Engstien i nord til Ved
Renden i syd – i alt ca. 1,5 kilometer.

Anlægges fra sommeren 2017 til sommeren 2019

Er dimensioneret til en såkaldt 10-års hændelse –
det vil sige regnvand i et omfang, som man 
forventer vil komme hvert 10. år.

NYE	TRÆER	OG	HÆKKE
Langs renden plantes:
Himalajabirk – Betula utilis. Maksimal 16-18 m 
høj inklusiv trækone.
Hæg – Prunus padus ”Select”. Maksimal 12-14 m 
høj inklusiv trækrone.
Navr – Acer campestre ”Elsrijk”. Maksimal 14-16 
m høj inklusiv trækrone.
Pommersk pil – Salix daphnoides. Maksimal 6-8 
m høj inklusiv trækrone.
Rødel – Alnus glutinosa. Maksimal 12-14 m høj 
inklusiv trækrone.
Vildæble – Malus sylvestris ”Masyl”. Maksimal 
12-14 m høj inklusiv trækrone. Almindelig 
frihøjde.
Vildæble – Malus sylvestris ”Masyl”. Maksimal 
12-14 m høj inklusiv trækrone. Lavere frihøjde.
Liguster – Liguster vulgaris. Færdig hæk 1,5 m 
høj.
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KLIMATILPASNING	MOSEGÅRDSKVARTERET

De lavereliggende boliger i Mosegårdskvarteret har været ramt af flere oversvømmelser med opstigende 

vand fra kloakkerne ved kraftig regn. Klimatilpasningsprojektet i Mosegårdskvarteret omfatter lokal 

afledning af regnvand (LAR) på offentlige vejarealer med forsinkelse af regnvandet i vejbede og bassiner og 

afledning af regnvandet til Nymosen. Håndteringen af regnvandet i området er sket i tæt dialog med de 

lokale borgere.

Nyetablerede forbassiner til rensning af regnvand kombineres med rekreative løsninger

FORMÅL	OG	FORVENTET	EFFEKT

Mosegårdskvarteret er udvalgt som et af de første villakvarterer, som bliver klimatilpasset i Gentofte 

Kommune. Mosegårdskvarteret ligger ved Nymosen, der har kapacitet til at opmagasinere store mængder 

regnvand fra oplandet. Fra Nymosen skal vandet ledes videre via Gentofterenden og vandløb i København, 

Emdrup Sø og de indre søer, for til sidst at ende i Øresund.

Formålet med klimatilpasningsprojektet i Mosegårdskvarteret er at afkoble vejvand og delvist tagvand i et 

fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer i afløbssystemet samt at håndtere skybrudshændelser.

Regnen ledes gennem bede på vejarealet og via vådbassiner, hvor det renses, inden det ledes til Nymosen. 

Ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken skabes mere plads i kloaknettet med den effekt, at der 

fremover vil ske færre overløb af spildevand til Nymosen. 

Med projektet mindskes risikoen for oversvømmelse på private matrikler (op til en 100-års hændelse), og 
risikoen for oversvømmelse på terræn/vejareal minimeres (op til en 5-års hændelse).  

Rekreativt område

Vådbassinerne udformes som små søer, som er indpasset bedst muligt i landskabet og i forhold til 

Nymosen. 

Beplantningen omkring søerne er tilpasset et naturligt udtryk, med overvejende hjemmehørende arter. 

Valget af planter/arter er med til at skabe størst mulig variation henover året og større biodiversitet. 
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Søerne tilfører overgangen mellem Mosegårdskvarteret og Nymosen et ekstra rekreativt lag, med mulighed 
for at komme tæt på naturen og vandet. Vandoverfladen på de to nyetablerede bassiner er på i alt 731 m2.

Vejbedene er yderligere med til at skabe merværdi af vejrummet i boligkvarteret og danne mindre grønne 

oaser langs de befæstede veje og dermed understøtte den allerede grønne karakter, som boligområdet 

har. Vejbedene tilplantes med forskellige salt-, tørke-, og vandtålende stauder, således at der skabes mest 

mulig variation over året.

CO2 binding

I projektet indgår plantning af 37 træer samt 105 buske af forskellige arter (se boks nedenfor). Herudover 

er 620 m2 af et tidligere asfalteret/befæstet vejareal omdannet til begrønnede vejbede ligesom der skabes 

små 3.000 m2 grønt areal omkring bassinarealerne ved Nymosen. 

Projektets begrønning vurderes at bidrage til klimaeffekt i form af CO2 binding. Med baggrund i de 
omregningsfaktorer, der er nævnt i DN’s baggrundsnotat1 (der nævnes omregningsfaktor på 1,2-2,9 kg 
CO2/m2 for ekstensiv/intensiv begrønning samt 3,8-22,6 kg/m2 for parker) anvendes omregningsfaktorer 
på hhv. 1 kg CO2/m2 (lavt sat) og 10 kg CO2/m2 (højt sat) for kvantificering af CO2 optaget ved 
Mosegårdskvarteret. 

Udfra et begrønnet areal på ca. 3.600 m2 vurderes CO2 bindingen at udgøre i intervallet 3,6-36 tons CO2.  

Bedre vandkvalitet i Nymosen
I og med at Nymosen fremover vil være langt mindre påvirket af spildevandsoverløb vil tilførsel af 
næringsstoffer, metaller og andre miljøfremmede stoffer blive mindre. Samtidig indebærer projektet en 
årlig merudledning af renset regnvand og skybrudsvand til Nymosen, som skaber en større vandudskiftning 
i mosen. Hensigten med klimatilpasningsprojektet er dermed også at skabe en bedre vandkvalitet i mosen. 

For at følge effekterne af klimatilpasningsprojektet på natur- og vandkvaliteten i Nymosen er der som led i 
projektet indledningsvist udført en grundig forundersøgelse af Nymosen i 2017, som udgør ’base-line’ for 
mosens kvalitet inden udførelse af klimatilpasningsprojektet. 

Som led i udledningstilladelsen har kommunen stillet vilkår om, at der skal ske løbende overvågning af 
vandkvaliteten i mosen i en årrække frem, så man vil kunne følge effekten af klimatilpasningen.  

Positiv betydning for naturindholdet
Mosegårdsprojektet forventes også at have en positiv betydning for naturindholdet i og omkring mosen. 

Både som resultat af den forbedrede vandkvalitet, flere grønne arealer i form af vejbede, samt etablering af 

de to vådbassiner. Udover at bassinerne har den effekt at rense regnvandet, inden det ledes til Nymosen, 

vil bassinerne blive udformet som små søer med et naturligt formsprog og vil kunne fungere som mulige 

levesteder for padder. Før var området ved bassinerne et græsareal med brændenælder og skræpper. 

HVILKE	AKTØRER	INDGÅR:
Projektet er et medfinansieringsprojekt mellem  Gentofte Kommune, Novafos A/S samt NIRAS som rådgiver 

og Barslund som entreprenør.

HVORNÅR	TRÅDTE	PROJEKTET	I	KRAFT/AFSLUTTES?
Projektet startede i sommeren 2018 og indvies sommeren 2019.

KONTAKTPERSONER:

Park- og vejchef Henning Uldal, Mads Høhne Kromann, Gentofte Kommune,
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Tv: Der etableres gangbro, som giver mulighed for at skyde genvej over søen. Th: Vandrender/regnbede på Mosegårdsvej etableres

NYE	TRÆER	OG	HÆKKE
Træer:
8 stk. Gleditsia triacanthos, gulbladet tretorn
8 stk. Amelanchier canadensis, bærmispel
8 stk. Euonymus europaeus, benved
7 stk. Alnus cordata, hjertebladet el
4 stk. Prunus padus, Alm hæg
2 stk. Crateagus monogyna, engriflet hvidtjørn
105 buske (ca. 35 af hver): 
Aronia melanocarpa, surbær
Cornus mas, kirsebærcornel 
Ribes Aplina, fjeldribs
Euonymus europaeus, benved 
Sambucus nigra, alm. Hyld.
Vejbede – 619,7 m2 tilplantes med:
Carex nigra, alm. star "
Geum rivale, engnellikerod 
Stachys palutris, Kær-galtetand 
Achillea millefolium, røllike 
Antennaria dioica, kattefod 
Campanula rotundifolia, liden klokke 
Dianthus arenarius, sand-nellike 
Jasione laevis, Fransk blåmunke 
Armeria martima 'Arvi', Engelsk græs 
Koeleria glauca, Klitkambunke 
Lotus corniculatus, Alm. Kællingetand
Nepeta x fassenii 'Blue Wonder', Katteurt
Stipa calamagrostis, Sølvaks
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KOMMENDE KLIMATILPASNINGSPROJEKTER

KILDESKOVSRENDENS	OPLAND	–HØEGHSMINDEVEJ	OG	SMAKKEGÅRDSVEJ	

Kommunen er i fuld gang med planlægningen af klimatilpasning af det næste større område 
Kildeskovsrendens Opland. Dette opland udgør ca. 25 % af kommunens areal, og ligger geografisk centralt i 
kommunen og indbefatter bl.a. de to større grønne områder Bernstorffsparken og Charlottenlund Skov. 
Herudover er oplandet domineret af villakvarterer. 

Klimatilpasningsprojektet på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej er det første pilotprojekt indenfor 
Kildeskovsrendens Opland, der vil omfatte skybrudssikring på en større trafikvej, hvor trafikregulering 
integreres med regnvandshåndtering. Samlet er der tale om en vejstrækning på ca. 3 km. Ved at håndtere 
og tilbageholde regnvand/vejvand på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej mindskes opstuvninger og 
oversvømmelser både lokalt og nedstrøms i Kildeskovsrendens Opland. Ved at forsinke og tilbageholde 
regnvand/vejvand lokalt bliver presset på det øvrige afløbssystem mindre, og dermed vil antallet og 
omfanget af opstuvninger og oversvømmelser både lokalt – og også i oplandet - mindskes.

Pilotprojektet på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej beskriver et ’koncept’ for renovering af de to veje og 
deres udseende i forbindelse med en separering af regnvandet fra vej, fortov og cykelsti. Løsningen skal i
sidste ende kunne integreres i en overordnet ’Gentofte model’ for fremtidige klimatilpasningsprojekter af 
kommunens veje. 

Nedenfor er vist en illustration af den forventede begrønning af Smakkegårdsvej. 

Illustration af forventet begrønning og trafikregulering af Smakkegårdsvej ved Vældegårdsvej, kig mod sydøst
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FORMÅL	OG	FORVENTET	EFFEKT

Det overordnede formål med projektet er at kombinere klimatilpasning og trafikregulering. Regnvandet fra 
vejene tilbageholdes i kassetter beliggende under regnbede, der etableres langs Høeghsmindevej og 
Smakkegårdsvej. Samtidigt med dette, indsnævres kørebanerne til 4,25-4,5 m, således at hastigheden for 
bilister forventeligt bliver sænket. Fortov og cykelstier beholdes i samme bredde.

Regnvandssystemet for Høeghsmindevej/Smakkegårdvej er dimensioneret til en 5-års regn med hensyn til 
opstuvning til terræn. Projektet vil derfor betyde en væsentlig reduktion af oversvømmelser i området 
sammenlignet med nuværende forhold. Op til 90 % af den årlige nedbør ved hverdagsregn skal kunne 
filtreres i de nyetablerede regnbede.

Begrønning 

Projektet vil ændre karakteren af byrummet, der med træer og bede vil fremstå grønnere, idet arealer der, 
før var vejareal, i denne løsning bliver anvendt til regnbede. 

Det er hensigten at beplante langs vejene med forskellige varianter af asketræer i plantebede af ca. 12 m2. 
Regnbede vil blive beplantet med stauder og græsser. 

Det samlede overfladeareal af grønne regnbede og specialbede forventes at komme til at udgøre omkring 
1.200 m2, og dvs. at det samlede vejareal (inkl. fortov og cykelstier) er det areal, som ændres fra 
asfalt/fortovsbelægning til grønt areal. 

CO2 binding 

Med baggrund i de omregningsfaktorer, der er nævnt i DN’s baggrundsnotat1 (der nævnes 
omregningsfaktor på 1,2-2,9 kg CO2/m2 for ekstensiv/intensiv begrønning samt 3,8-22,6 kg/m2 for parker) 
anvendes omregningsfaktorer på hhv. 1 kg CO2/m2 (lavt sat) og 10 kg CO2/m2 (højt sat) for kvantificering 
af CO2 optaget ved Høeghsmindevej/Smakkegårdsvej. 

Ud fra et begrønnet areal på ca. 1.200 m2 vurderes CO2 bindingen at udgøre i intervallet 1,2-12 tons CO2. 
Projektet vil derfor samlet bidrage til klimaeffekt i form af CO2 binding.  

Færre overløb til Øresund

Projektet har en vis betydning for antallet og mængden af overløb til Øresund. Dette er dog ikke verificeret 

ved beregninger.

Øvrige effekter

Ud over den øgede trafiksikkerhed vil de supplerende merværdier være øget tryghedsfølelse og forbedret 

luftkvalitet. 

HVILKE	AKTØRER	INDGÅR:

Projektet udføres i et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Novafos A/S.

HVORNÅR	TRÅDTE PROJEKTET I	KRAFT/AFSLUTTES?
Projektet planlægges i 2019 og forventes påbegyndt i 2020 og forløbe over 2-3 år.

KONTAKTPERSONER:

Park- og vejchef Henning Uldal, Gentofte Kommune

Projektleder Jacob Dyrby, Novafos
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Referencer: 

1 Baggrundsnotat, Klimakommune Plus – Klimatilpasning. Danmarks Naturfredningsforening, 20. april 2016.

https://www.dn.dk/media/6927/kk-plus-kli
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Gentofte Kommune 

Klimatilpasning af Gentofterenden

Formål med initiativet:
Gentofterenden har længe været under pres, når det regner kraftigt. Formålet 
med at klimatilpasse Gentofterenden er at udvide renden, så den i fremtiden kan 
rumme mere regnvand. Samtidig skabes et nyt, rekreativt område langs med 
renden som en grøn kile med en pendlersti på den ene side og et grønt, 
skrånende område på den anden side. Her kan vandet brede sig ved kraftige 
regnskyl. 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-
b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Gentofterenden

Forventet effekt:

Gentofterendens udvidede kapacitet vil betyde en væsentlig reduktion i 
oversvømmelser i området sammenlignet med nuværende forhold. Med projektet 
udvides kapaciteten fra en 2-års hændelse til en 10-års hændelse.

Udvidelsen af Gentofterenden skal ses som første skridt i den samlede plan for 
håndtering af kraftige regnhændelser i oplandet. Når Svanemøllen 
Skybrudstunnel er etableret (forventet anlægsstart i 2022-23) vil regnvand fra 
dette klimaprojekt blive ledt på tunnelen. Denne samlede plan vil give væsentlig 
færre overløb af spildevand og en reduktion i miljøpåvirkningen af renden. 

Sammenlignet med forholdene før klimatilpasningen vil klimatilpasningsprojektet 
medføre ca. 1.700 m2 mere begrønning. Beplantningen langs brinkerne udgjorde 
før græsrabat og bliver nu sået med enggræs. Der plantes tillige 50 træer. 
Det grønne areal omkring Gentofterenden vurderes samlet at optage ca. 17-170 
tons CO2. Den supplerende begrønning, der vil blive tilført området med det nye 
klimatilpasningsprojekt anslås at kunne binde 1,7-17 tons CO2.  

http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Gentofterenden
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Gentofterenden
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Øvrige effekter
Gentofterenden ændres fra at have flisebelagt bund, ringe fald og 
slyngningsgrad til et være et vandløb med en mere slynget profil, hvilket 
forventes at kunne forbedre iltindholdet. Dette kan forbedre vandkvaliteten og 
skabe flere forskellige plante- og dyrearter. 

Beplantningen med enggræs på skråningerne giver mere føde til insekter og 
forventes at skabe større artsdiversitet. Der forventes ligeledes større 
biodiversitet på strækningen langs vandløbet, da der plantes syv forskellige 
træarter til gengæld for den ene træart, som stod der før (kastanie). 

Hvilke aktører indgår:
Vandselskabet Novafos A/S
Gentofte Kommune

Trådt i kraft (dato):

Anlægsarbejdet startede i august 2017.

Varighed:

Ca. 2 år

Afsluttes (dato):

Efteråret 2019. 

Kontaktperson hos kommunen:

Park- og vejchef Henning Uldal
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Gentofte Kommune

Klimatilpasning af Mosegårdskvarteret 

Formål med initiativet:

Mosegårdskvarteret klimatilpasses for at minimere risikoen for oversvømmelser i 
området. Formålet er at afkoble vejvand og delvist tagvand i et område med 
kapacitetsproblemer i afløbssystemet. Regnvandet ledes til Nymosen via 
vådbassiner, hvor det renses.

Området forskønnes med nye regnbede, vejbede og træer. Der etableres 
fartdæmpning på Mosegårdsvej og Toftekærsvejarealet mellem Mosegårdsvej, 
og der anlægges overkørsler og delvis renovering af fortove. 

Ved Nymosen etableres bassiner, som er udformet som små søer tilpasset et 
naturligt udtryk, og som skal rense det tilledte regnvand. Der etableres en 
slynget gangbro over bassinet, og samlet set skabes et rekreativt område, hvor 
brugerne kan komme tæt på naturen og vandet. 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-
b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-
Mosegaardskvarteret/Projektet

http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-
b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-
Mosegaardskvarteret

Forventet effekt:
Ved projektet mindskes risikoen for oversvømmelser på private matrikler (op til 
en 100-års hændelse) og på veje (op til en 5-års hændelse).

I projektet indgår plantning af 37 træer samt 105 buske af forskellige arter. 
Herudover er 620 m2 af et tidligere asfalteret/befæstet vejareal omdannet til 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Mosegaardskvarteret
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Mosegaardskvarteret
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Mosegaardskvarteret
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Mosegaardskvarteret/Projektet
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Mosegaardskvarteret/Projektet
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Klimatilpasning-af-Mosegaardskvarteret/Projektet
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begrønnede vejbede, og der skabes ca. 3.000 m2 grønt areal omkring 
bassinarealerne ved Nymosen. Udfra et begrønnet areal på sammenlagt ca. 
3.600 m2 vurderes CO2 bindingen at udgøre i intervallet 3,6-36 tons CO2.  

Øvrige effekter:
Mosegårdsprojektet forventes også at have en positiv betydning for 
naturindholdet i og omkring mosen. Både som resultat af den forbedrede
vandkvalitet, flere grønne arealer i form af vejbede, samt etablering af de to 
vådbassiner. Udover, at bassinerne har den effekt at rense regnvandet inden det 
ledes til Nymosen, så forventes bassinerne at fungere som mulige levesteder for 
padder.

Hvilke aktører indgår:

Forsyningsselskabet Novafos A/S
Gentofte Kommune

Trådt i kraft (dato):

2017

Varighed:

Ca. 2 år

Afsluttes (dato):

Sommer 2019

Kontaktperson hos kommunen:

Park- og vejchef Henning Uldal
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Gentofte Kommune

Klimatilpasning af Høeghsmindevej og 
Smakkegårdsvej 

Formål med initiativet:
Det overordnede formål med projektet, der er under planlægning er, at 
kombinere klimatilpasning og trafikregulering. Ved at håndtere og tilbageholde 
regnvand/vejvand på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej mindskes 
opstuvninger og oversvømmelser af regnvand både lokalt og nedstrøms i 
Kildeskovsrendens Opland.

Regnvandet fra vejene tilbageholdes i kassetter beliggende under grønne 
regnbede, der etableres langs Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej. Samtidigt 
indsnævres kørebanen, således at hastigheden for bilister antageligt bliver 
sænket. 

Klimatilpasningsprojektet vil udgøre et pilotprojekt for design af en overordnet 
model for fremtidige klimatilpasningsprojekter af kommunens veje. 

Forventet effekt:

Projektet vil betyde en væsentlig reduktion af oversvømmelser i området 
sammenlignet med nuværende forhold. Op til 90 % af den årlige nedbør ved 
hverdagsregn skal kunne filtreres i de nyetablerede regnbede.

Projektet vil ændre vejbilledet, der med træer og bede vil fremstå grønnere, idet 
arealer der før var parkeringsarealer i denne løsning anvendes til regnbede. 

Det samlede overfladeareal af grønne regnbede og specialbede forventes at 
komme til at udgøre omkring 1.200 m2, og dvs. at det samlede vejareal (inkl. 
fortov og cykelstier) er det areal, som ændres fra fast belægning til grønt areal. 
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Ud fra et begrønnet areal på ca. 1.200 m2 vurderes CO2 bindingen at udgøre i 
intervallet 1,2-12 tons CO2.
Øvrige effekter
Ud over den øgede trafiksikkerhed vil de supplerende merværdier være øget 
tryghedsfølelse og forbedret luftkvalitet.

Hvilke aktører indgår:

Forsyningsselskabet Novafos A/S
Gentofte Kommune

Trådt i kraft (dato):

Projektet er under planlægning i 2019 og forventes opstartet i 2020.

Varighed:
Ca. 2 år

Afsluttes (dato):
i 2022.

Kontaktperson hos kommunen:

Park- og vejchef Henning Uldal 
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Bilag 2 Baggrundsdokument vedr. Energirenovering

Energirenovering hos lokale virksomheder og i private 

hjem

Gentofte Kommune deltager i eller driver flere projekter, der har til formål at fremme energirenovering hos 

kommunens virksomheder og i private hjem. 

Projekterne skal ses som et bidrag til at opfylde mål i Gentofte Kommunes Klimaplan (2010-2020) og 

Kommunens Bæredygtighedsstrategi (fra 2017) om at:

 reducere CO2-udledningen fra kommunen som geografisk enhed (hos borgere/virksomheder mm)

 mindske miljøbelastningen ved at begrænse CO2-udledningen og forbruget af ressourcer

 øge anvendelsen af vedvarende energi

 øge den grønne bevidsthed hos borgere og erhverv i kommunen

 fremme bæredygtig transport hos borgere og erhverv i kommunen

 skabe dialog og partnerskaber mellem kommune, erhverv, borgere i arbejdet med bæredygtig 

omstilling

 At motivere boligejere til at begrænse energiforbruget og tænke bæredygtigt fx ved nybyggeri og 

renovering af bygninger 

Gentofte Kommune har igennem deltagelse i "Bæredygtig Bundlinje 1" haft fokus på at fremme 

energirenovering hos virksomheder ved at give lokale virksomheder rådgivning om deres forbrug af el, vand 

og varme til brug for udvikling af grønne forretningsplaner. 

Bæredygtig Bundlinje har som formål at udbrede energi- og materialeeffektiviseringer samt cirkulær 

økonomi i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden. Projektet har fokus på at 

samarbejde med et stort antal virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet med den grønne dagsorden. 

Der er arbejdet med at kortlægge besparelsespotentialer inden for energi-, CO2 og materialer. 

På baggrund af erfaringer og viden opnået i første fase, er der i Bæredygtig Bundlinje 2 som noget nyt lavet 

et særligt fokus på implementering af de konkrete indsatser. Konkret vil virksomhederne nu kunne søge om 

investeringsstøtte til implementering, hvorved vejen fra kortlægning til handling lettes.

Gentofte Kommune har på baggrund af de gode resultater fra første fase tilmeldt sig Bæredygtig Bundlinje 

2, der løber fra 2019-2022.

Gentofte Kommune deltager herudover i projektet ”Styr Energien 2”, som har som formål at udvikle grønne 

forretningsmodeller, der reducerer energiforbruget og derved gavner driftsomkostningerne for de 

deltagende virksomheder.

Gentofte Kommune har også fokus på at fremme energirenovering i private hjem. Aktuelt gennemfører 

Gentofte Kommune projektet ’Grøn Hverdag’, hvor 10 familier er i gang med en grøn omstilling hen imod 
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en mere bæredygtig livsstil og hverdag. Ud over indsatser i forhold til transport, forbrug, madspild, 

affaldsminimering og genanvendelse, er der også indsatser i forhold til energibesparelser i boligerne.

Bæredygtig Bundlinje 1 
Bæredygtig Bundlinje 1 blev afsluttet i april 2019. Hovedparten af de 9 deltagende virksomheder har nu 
afsluttet deres forløb og har fået udarbejdet en grøn forretningsplan, som viser besparelsespotentialer, 
omkostninger og tilbagebetalingstider for grønne investeringer. Samlet set er der hos de 9 Gentofte-
virksomheder fundet potentialer for at spare 180 tons CO2. 

Lige så vigtigt er det, at der er skabt stor interesse for grøn omstilling. Flere af virksomhederne har 
implementeret mere bæredygtige løsninger, og andre er på vej. Hotel-, restaurations- og 
kursusvirksomheden Schæffergården har bl.a. omlagt restaurantens menu til mere økologi og har 
installeret en biokværn, som er første skridt på vejen til at omdanne madaffald til biogas. De har i efteråret 
udlagt et stykke græsareal til nyttehave, som skal forsyne køkkenet med råvarer. 

Restaurationsvirksomheden Sølyst har også ønsker om at komme madspildet til livs og tog initiativ til at 
invitere en række aktører til workshop om madspild den 9. januar 2019. Visionen er, at der etableres en 
lokal ’opsamlingscentral’ for overskudsmad eller måske et ”Gentofte Madhus” som også tænker det sociale 
samvær ind samt en uddannelsesmæssig vinkel ift. madspild. 

FORMÅL OG FORVENTET EFFEKT

Projekt Bæredygtig Bundlinje kortlægger potentielle besparelser i form af en grøn forretningsplan. Det 

betyder, at resultaterne opgøres i potentialer og ikke i gennemførte besparelser. 

I Gentofte er der for de 9 virksomheder kortlagt potentialer for at spare i alt 182,8 tons CO2, jf. 

nedenstående figur. Som det fremgår af cirkeldiagrammet udgør energirenovering af bygninger samt kørsel 

ifm. virksomhedsdriften de væsentligste potentialer for CO2 besparelser.   
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Samlet for alle deltagende kommuner i projektet Bæredygtig Bundlinje 1 er der kortlagt følgende 

besparelser: 

Kortlagt: 1.591,95 t CO2 (Mål: 1.258,5 t CO2)          

Kortlagt: 17.577,39 GJ (Mål: 18.750 GJ)                   

Kortlagt: 261,36 t materiale (Mål: 230 t materiale)

HVILKE	AKTØRER	INDGÅR:
Gentofte Kommune deltager i Bæredygtig Bundlinje 1 gennem medlemsskabet af Gate 21. Gate 21 driver 
projektsekretariatet, og projektet har Allerød, Fredensborg og Københavns Kommune og Frederikssund 
Erhverv som partnere. Derudover deltager DTU og AAU som videnspartnere. 
Projektet er støttet af EU’s fond for regionaludvikling, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden.

I Gentofte Kommune har i alt 9 virksomheder gennemført et forløb med screening, rådgiverbesøg og 

udarbejdelse af en grøn forretningsplan. De deltagende virksomheder i Gentofte har været: 

 Schæffergården

 Sølyst

 Charlottenlund Travbane

 Bernstorff Slot

 Anders Raad Glas

 Christian Bruun CPH Keramik 

 PUK’s Hjemmehjælp
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 Dagens Måltid

 Chaya

Følgende virksomheder er undervejs udgået af projektet, pga. manglende ressourcer, dårlig timing eller 
manglende identificerede potentialer eller øvrige forhold:

 Klampenborg Galopbane (pga. ressourcer/timing)

 Dansk Golf Akademi (pga. manglende potentialer)

 Waterfront (pga. timing)

Kortlagte potentialer ift. CO2 samt opnåede resultater hos virksomhederne:

 Hotel-, restaurations- og kursusvirksomheden Schæffergården kan med den kortlagte indsats

opnå en besparelse på 12 % af deres energiforbrug svarende til 7,9 tons CO2 og en 

materialebesparelse på 9 tons, hvilket svarer til et økonomisk besparelsespotentiale på ca. 606.400 

kr./år

Schæffergården har som hovedaktivitet i projektet arbejdet målrettet med at blive Svanemærket, 

hvilket er lykkedes. Qua dette arbejde har Schæffergården bl.a. opnået følgende:   

 Reduktion af vand- og energiforbrug, bl.a. gennem adfærdsændringer hos medarbejdere 

(brug af ovn, opvaskemaskine varmeskab, mv.). Herudover er pærer skiftet til LED. 
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 Markant ændret forbrug af kemikalier - nu bruges kun miljømærkede produkter.

 Forbedret affaldshåndtering og reduktion af affald. Fx sorteres madaffald fra til 

genanvendelse, og mængden er reduceret fra 21 til 15 ton/år hvilket samtidig indikerer en 

væsentlig reduktion af madspild. Virksomheden har i forløbet investeret i en biokværn og 

en tilhørende tank, hvilket har reduceret antallet af tømninger markant.

 Omlægning af restaurantens menu med fokus på CO2. Herunder fokus på reduktion af kød 

og flere grøntsager. Der er også sket en omlægning til økologi samt til bæredygtig fisk og 

skaldyr.

 Schæffergården søger at efterleve princippet om, at råvarer så vidt muligt indkøbes lokalt.

Som en del af certificeringen har Schæffergården ligeledes forpligtet sig til at dokumentere det 

fortsatte miljøarbejde på virksomheden. Som en udløber af projektet har Schæffergården 

etableret en ny stor køkkenhave på 1.500 m2, som nu planlægges udvidet med godt 500 m2. 

Herved er Schæffergården blevet delvist selvforsynende med grøntsager. Schæffergården har 

givet tilsagn om at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2, hvor der forventes at være fokus på 

miljøtiltag hos underleverandører.

 Restaurationsvirksomheden Den Kongelige Skydebane Sølyst kan med indsatsen opnå en 

besparelse på 13 % af deres energiforbrug svarende til 17,2 tons CO2 og reducere udledningen

svarende til 0,15 ton CO2 ved at flytte 10,4 tons madaffald til genanvendelse, hvilket svarer til et 

økonomisk besparelsespotentiale på ca. 82.300 kr./år

Sølyst har arbejdet målbevidst med de aktiviteter, der er besluttet i Bæredygtig Bundlinje 1 og har 

herved opnået:

 Indfrielse af de i projektet beskrevne energibesparelsespotentialer. Herunder udskiftning af 

belysning til LED samt etablering af central varmestyring, som sænker temperaturen om 

natten, mv.

 Forbedret affaldshåndtering og reduktion af affald. Fx sorteres madaffald nu fra til 

genanvendelse, ligesom der er lavet aftaler om, at leverandører enten tager tomme 

emballager med tilbage til direkte genbrug eller at varer leveres i genanvendelige 

emballager. Det er også indført, at der bruges postevand og dermed ingen plastflasker ved 

større arrangementer.

 Mindre kød, mere fisk og skaldyr samt flere grøntsager på restaurantens menu.

Sølyst har også planer om et projekt, der skal afklare mulighederne for et samarbejde med 

kommunen om levering af rester fra restauranten til fx plejehjem og børnehaver i kommunen.

Schæffergården har givet tilsagn om at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2 (sammen med bl.a. 

Schæffergården), hvor der forventes at være fokus på miljøtiltag hos underleverandører.

 Charlottenlund Travbane kan med indsatsen opnå en besparelse på 26 % af deres energiforbrug 

svarende til 82,3 tons CO2, hvilket svarer til et økonomisk besparelsespotentiale på ca. 203.100 

kr./år

Charlottenlund Travbane har gennem projektet fået rådgivning til vurdering af energimæssige 

besparelsespotentialer samt muligheder for etablering af vedvarende energikilder, bl.a. solceller på 
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taget til at dække virksomhedens energiforbrug. Virksomheden står for at skulle have et nyt tag i 

nærmeste fremtid og vil i den forbindelse undersøge/implementere forskellige energioptimerende 

løsninger. 

 Hotel- og restaurationsvirksomheden Bernstorff Slot kan med indsatsen opnå en besparelse på 23 

% af deres energiforbrug svarende til 41,6 tons CO2, og de kan reducere udledningen svarende til 

0,34 ton CO2 ved at flytte 24,3 tons madaffald til genanvendelse, hvilket svarer til et økonomisk 

besparelsespotentiale på ca. 100.900 kr./år.

Bernstorff Slot har med indsatsen haft fokus på energiforbedringer i form af automatisk 

varmeregulering, udskiftning af deres gasfyr til mere moderne og effektive fyr samt optimering af 

ventilation og belysning. Derudover er mulighederne for udsortering af madaffald til bioforgasning 

blevet undersøgt.

Virksomheden har indtil videre fået etableret nye termostater til registrering og styring af 

varmeforbruget.

 Anders Raad Glas kan med indsatsen opnå en besparelse på 36 % af deres energiforbrug svarende 

til 8,1 tons CO2, hvilket svarer til et økonomisk besparelsespotentiale på ca. 10.800 kr./år

Anders Raad Glas har med indsatsen haft fokus på potentialer i opvarmning af gasovnen ved 

genvinding af afkastluft. På denne vis vil en stor del af varmetabet fra smelteovnen kunne bruges til 

forvarmning af indblæsningsluft. Ydermere kan der skabes besparelser ved at forbedre 

klimaskærmen gennem efterisolering af lofter og montering af forsatsruder på vinduer og dør.

Anders Raad Glas er af økonomiske årsager ikke gået videre med de kortlagte energitiltag. Derimod 

har virksomheden ændret på ressourceforbrug og arbejdsproces og bruger nu i højere grad 

genbrugsglas, som forarbejdes ved lavere temperaturer med energibesparelser til følge. 

 Christian Bruun CPH Keramik kan med indsatsen opnå en besparelse på 39 % af deres 

energiforbrug svarende til ca. 2 tons CO2 årligt, hvilket svarer til et økonomisk 

besparelsespotentiale på ca. 2.200 kr./år

Christian Bruun CPH Keramik har med indsatsen haft fokus på energimæssige forbedringer af 

klimaskærmen, der dermed kan udfase gasvarmen. Virksomheden kan samlet set få reduceret sit 

kWh forbrug med 42 %. Det kan opnås ved en række forskellige tiltag, hvor den mest effektfulde er 

at forbedre lejemålets klimaskærm ved at indblæse træfiberisolering under gipsplader i det cirka 

200 m2 store loft. 

 PUK’s Hjemmehjælp kan med indsatsen opnå en reduktion på 20,7 tons CO2 årligt ved at omstille 

vognpark til el, hvilket svarer til et økonomisk besparelsespotentiale på ca. 57.400 kr./år.

PUK’s Hjemmehjælp har i regi af Bæredygtig Bundlinje fået vurderet potentialer for at kunne 

omstille deres vognpark til eldrevne biler. Pt. er virksomheden i gang med et 

medarbejderudviklingsforløb med fokus på affaldssortering samt indkøb af miljøvenlige 

rengøringsmidler og el-artikler, hvilket skal bredes ud til deres kunder. 

Virksomheden har som målsætning over den næste årrække at udskifte vognparken til elbiler og 

arbejder videre med forbedring af deres affaldssortering.
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 Take Away-restaurationsvirksomheden Dagens Måltid kan med indsatsen reducere udledning 

svarende til 0,1 ton CO2 ved at flytte 5,2 tons madaffald til genanvendelse.

Dagens Måltid har også fået vurderet potentialer på bioaffald, der dog var i så små mængder, at 

yderligere rådgivning ikke blev fundet værdifuldt. Der er aftalt et opfølgningsmøde med 

virksomheden for at afdække, om der kan arbejdes videre med andre områder. 

 Te-virksomheden Chaya er en forholdsvis ny virksomhed i Bæredygtig Bundlinje. På virksomheden 

arbejdes med vurdering af emballager. Chaya har udtrykt ønske om at komme med i Bæredygtig 

Bundlinje 2, og der er aftalt møde med virksomheden herom. Chaya får bl.a. rådgivning ift. 

forskellige emballagetyper.

  

HVORNÅR	TRÅDTE	I	KRAFT/AFSLUTTES?

Bæredygtig Bundlinje 1: 
Projektet er startet op oktober 2015 og afsluttet april 2019

KONTAKTPERSONER:

Kontakt i Gentofte Kommune:

Katrine Dybdal, Natur og Miljø, kds@gentofte.dk

Kontakt i Gate 21:

Projektleder

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk

mailto:liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk
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Bæredygtig Bundlinje 2
På baggrund af de gode resultater fra Bæredygtig Bundlinje 1 har Gentofte Kommune valgt at deltage i 
Bæredygtig Bundlinje 2. Dels fordi virksomhederne har udvist stor interesse for grøn omstilling og dels fordi 
projektet understøtter kommunens øvrige arbejde med bæredygtighed med afsæt i 
bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte”. 

Bæredygtig Bundlinje 2 startede i marts 2019 og løber tre år. Projektet er målrettet SMVer med potentiale 
for energi- og ressourceeffektivisering samt motivation for grøn og cirkulær forretningsudvikling. Der vil i 
projektet være fokus på to branchespecifikke spor, herunder oplevelsesbranchen (fx restauranter) og 
byggebranchen.

Virksomhederne tilbydes et skræddersyet forløb inden for et af to spor. Det ene spor er for virksomheder, 

der vil arbejde med én eller flere temaspecifikke grønne indsatser for at optimere den nuværende 

forretningsmodel. Det kan for eksempel handle om at gøre logistikken grønnere, blive skarpere på 

miljøledelse, optimere emballage og reducere mængden af madspild. Det andet spor er for virksomheder, 

der vil gå skridtet videre og sætte virksomhedens værdikæde under lup. 

På baggrund af erfaringer og viden opnået i første fase, er der er i Bæredygtig Bundlinje 2 som noget nyt 

lavet et særligt fokus på implementering af de konkrete indsatser. Konkret vil virksomhederne nu kunne 

søge om investeringsstøtte til implementering, hvorved vejen fra kortlægning til handling lettes.

Læs mere på Gate 21 hjemmeside: https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/ samt på Gentofte 

Kommunes hjemmeside:  http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-

b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Baeredygtig-bundlinje.

FORMÅL OG FORVENTET EFFEKT

Formålet med Bæredygtig Bundlinje 2 er at intensivere og udvikle implementeringen af den grønne 

omstilling hos de små og mellemstore virksomheder i hovedstadsregionen. Projektet fokuserer på grøn og 

cirkulær forretningsudvikling, der resulterer i energi- og ressourceeffektiviseringer og bidrager positivt til 

virksomhedernes konkurrenceevne og vækstpotentiale.

Gentofte Kommune forventer at indgå aftale med 6 virksomheder, som deltager i Bæredygtig Bundlinje 2, 

men antallet kan justeres i op- og nedadgående retning alt efter det kortlagte potentiale på de udvalgte 

virksomheder. Alle deltagende virksomheder starter processen i Bæredygtig Bundlinje med at få et 

energitjek.

På baggrund af erfaringer fra Bæredygtig Bundlinje 1, hvor 9 virksomheder fik kortlagt et samlet årligt 

potentiale for at spare på CO2 på ca. 180 tons CO2, forventes Bæredygtig Bundlinje 2 med 6 virksomheder 

at kunne skabe en CO2-reduktions effekt på ca. 120 tons CO2.

HVILKE	AKTØRER	INDGÅR:

Projektets partnere består af Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje-

Taastrup, Egedal Kommune, Gentofte Kommune, HORESTA, Wonderful Copenhagen, Hotel- og 

Restaurantskolen, Dansk Byggeri, Groconsult og EnergitjenestenØst. Projektet ledes af Gate 21.

http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Baeredygtig-bundlinje
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Klima-og-b%C3%A6redygtighed/Aktuelle-projekter/Baeredygtig-bundlinje
https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/
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Gentofte Kommune forventer allerede på nuværende tidspunkt, at virksomhederne Sølyst og 

Schæffergården fortsætter i Bæredygtig Bundlinje 2. De har valgt at indgå i et såkaldt ’cluster’, dvs en 

klynge, hvor andre virksomheder i andre kommuner inden for deres branche også er med mhp. udveksling 

af erfaringer og idéer.

Ud over Sølyst og Schæffergården er der udpeget ca. 30 virksomheder i Gentofte Kommune, som 

kommunen planlægger at besøge, fordi de vurderes at have potentiale til at deltage i Bæredygtig Bundlinje 

2. Blandt de pt. besøgte virksomheder har et flertal tilkendegivet positiv interesse for projektet. 

HVORNÅR	TRÅDTE	I	KRAFT/AFSLUTTES?

Projektet Bæredygtig Bundlinje 2 startede i marts 2019 og løber tre år frem til marts 2022.

KONTAKTPERSONER:

Kontakt i Gentofte Kommune:

Søren Freil , Affald og Genbrug, snf@gentofte.dk

Katrine Dybdal, Natur og Miljø, kds@gentofte.dk

Kontakt i Gate 21:

Projektleder

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk

Styr Energien 2

Projektet bygger videre på Styr Energien 1, hvor virksomheder og rådgivere i samarbejde med kommunen 

afprøvede og udviklede en ny forretningsmodel til udbredelse af LED-løsninger hos små og mellemstore 

virksomheder.

Projektet Styr Energien 2 er i første omgang rettet mod landbrug, fødevareindustri, hoteldrift, restauration 

og detailhandel. Det er områder, hvor tidligere indsatser har påvist et betydeligt potentiale for 

energibesparelser. Projektet startede i marts 2017 og løber til og med 2020. 

Læs mere på: https://www.gate21.dk/project/styr-energien2/.

FORMÅL OG FORVENTET EFFEKT

Mange små virksomheder kan spare omkring 20 procent energi ved at gennemføre billige 

energibesparende tiltag. Det viser erfaringer fra blandt andet tidligere Gate 21-projekter. Tid og penge 

afholder dog ofte mange mindre virksomheder fra at få hjælp til at skabe overblik over energiforbruget og 

se mulighederne for besparelser.

Styr Energien 2 vil udvikle grønne forretningsmodeller, der er forankret i partnerskaber mellem 

leverandører, energirådgivere, energiselskaber og kommuner. Forretningsmodellen skal reducere 

https://www.gate21.dk/project/styr-energien2/
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energiforbruget og derved gavne driftsomkostningerne for mere end 50 små og mellemstore virksomheder 

på Sjælland. Forretningsmodellerne tilbyder en samlet pakke af screening, finansiering og implementering 

af én eller flere løsninger.

Baseret på kortlægningen af potentiale for energibesparende tiltag i det sideløbende projekt Bæredygtig 

Bundlinje er erfaringen, at energibesparelser ligger i intervallet 12-39 % for de enkelte virksomheder med 

et gennemsnitligt potentiale for CO2 besparelser på ca. 20 tons pr. virksomhed. Forventningen er derfor, at 

der vil kunne opnås energibesparelser hos virksomhederne gennem Styr Energien projektet i omtrent 

samme niveau, men at energibesparelser kan variere meget.

HVILKE	AKTØRER	INDGÅR

Gentofte Kommune deltager i Styr Energien 2 gennem medlemsskabet af Gate 21. Gate 21 driver 

projektsekretariatet, og projektet har Egedal Kommune, Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune og 

Slagelse Kommune som partnere. Derudover deltager Groconsult, Damax, Greylight, Jysk Energi, Morten 

Raaholt, Nordic Watts, Purix, Zupelux, Tekniq og Det Økologiske Råd som partnere.

Projektet er støttet af Energi Fonden med 1,8 millioner.

I Gentofte Kommune er i alt 9 virksomheder pt. meldt ind til Styr Energien 2:

 B2 Auto, autoværksted (Er screenet og færdigrapporteret). 

 Patricks Bake Shop, Bageri. (Er screenet, der blev ikke fundet nogle forbedringer)

 Welcome- fitness, Waterfront (Nyligt indmeldt – Screening er aftalt)

 Dyssell, tømrerfirma (Nylig indmeldt – screening pågår)

 Madhus24, restaurant (Nyligt indmeldt – screening pågår)

 Thaicooking, restaurant/take away (Nyligt indmeldt – er ved at aftale screening)

 Arnivara Industrilakering A/S (Nyligt indmeldt – screening pågår)

 XL Print (Nyligt indmeldt – screening pågår)

 Christian Bruun CPH, keramiker (nyligt indmeldt – screening skal aftales)

Som det fremgår, er kun to af ovenstående virksomheder (B2 Auto og Patricks Bake Shop) 

færdigrapporteret. De øvrige virksomheder er nyligt indmeldte, og der foreligger endnu ikke en 

afrapportering. 

Status for B2 Auto er, at de har installeret tre varmepumper med en samlet årlig CO2 besparelse på 16 ton 

og en tilbagebetalingstid på ca. 4 år. Hertil kommer, at virksomheden som en del af Styr Energien har fået 

installeret solceller på taget.

Gentofte Kommune vil efter aftale med Gate 21 fortsætte med at indmelde virksomheder, der vurderes at 

have potentiale til energibesparelser.
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HVORNÅR	TRÅDTE	I	KRAFT/AFSLUTTES?

Projektet startede i marts 2017 og løber til og med 2020.

KONTAKTPERSONER

Kontakt i Gentofte Kommune:

 Søren Freil, Affald og Genbrug, snf@gentofte.dk

 Katrine Dybdal, Natur og Miljø, kds@gentofte.dk

Kontakt i Gate 21:

 Projektleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk

Grøn Hverdag

På trods af en travl hverdag har flere og flere familier et ønske om at ændre vanerne i en mere bæredygtig 
retning. Det kan være udfordrende at ændre forbrugsmønsteret, og mange efterspørger mere viden. 
Gentofte Kommune og foreningen Grøn Fremtid står bag projekt Grøn Hverdag, der ved at måle og rådgive, 
hjælper ti testfamilier til at leve mere bæredygtigt. 

Ti familier har i hele maj måned fået målt deres sædvanlige forbrug af transport, madvarer, tøj, vand, 
varme og el samt produktion af affald og får nu rådgivning til at få en mere bæredygtig livsstil. På baggrund 
af data fra basisregistreringen får hver familie konkret viden om deres forbrug og vejledning til, hvordan de 
kan minimere deres udledning og fremadrettet få en grønnere hverdag. Den ændrede adfærd afprøves i et 
tre måneders forløb fra august til november 2019. I forløbet indgår en workshop om energieffektivisering/-
renovering i samarbejde med EnergiTjenesten.

Familiernes forbrug bliver omregnet til CO2 ækvivalenter, økonomi og ’planetforbrug’. Herved får 
familierne en indsigt i, hvor deres forbrug er højt og hvor der er potentialer for at ændre adfærd. Dette skal 
hjælpe familierne til at vælge indsatsområder for deres omstilling, der skaber størst effekt og giver bedst 
mening for den enkelte familie. 

Familierne har forpligtet sig til at deltage i mediedækning af forløbet, så udfordringer og muligheder i en 
omstillingsproces kan formidles til andre borgere og inspirere til at leve mere bæredygtigt.

mailto:liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk
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FORMÅL OG FORVENTET EFFEKT

Projektet har til formål at vise, at det er muligt at omstille sin livstil i en bæredygtig retning, også for travle 

familier. Den kortsigtede effekt er at give de deltagende familier indgående indsigt i deres forbrugsvaner og 

livsstil og at klæde dem på til at sætte sig mål og handle på dem. Den langsigtede effekt er – igennem 

storytelling bl.a. på de sociale medier – at oplyse borgerne i kommunen om udfordringer og muligheder 

ifm. grøn omstilling.

HVILKE	AKTØRER	INDGÅR

Gentofte Kommune
De Grønne Konsulenter 
Danmarks Tekniske Universitet – DTU
Econet
Green Mobility
Jensen Cykler

HVORNÅR	TRÅDTE	PROJEKTET	I	KRAFT/AFSLUTTES?

Projektet startede i maj 2019 og løber til og med november 2019.

KONTAKTPERSONER

Kontakt i Gentofte Kommune:

 Gerald Maureschat, Bæredygtighedskoordinator, gema@gentofte.dk

mailto:gema@gentofte.dk
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Gentofte Kommune

Bæredygtig Bundlinje 

Formål med initiativet:

Bæredygtig Bundlinje 1 og 2 
Gentofte Kommune har deltaget i Bæredygtig Bundlinje-projektet (2015-2019) og har 
herigennem givet 9 udvalgte små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i kommunen 
muligheden for at udvikle en grøn forretningsplan, som kunne forbedre deres energi- og 
ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og derved bundlinje. 

På baggrund af de gode resultater fra Bæredygtig Bundlinje 1, hvor flere virksomheder 
udviste stor vilje til grøn omstilling, har Gentofte Kommune valgt at deltage i Bæredygtig 
Bundlinje 2, som startede i marts 2019 og løber over tre år. 

Bæredygtig Bundlinje 2 er igen målrettet SMV’er med potentiale for energi- og 
ressourceeffektivisering og motivation for grøn og cirkulær forretningsudvikling. Der vil i 
projektet være fokus på to branchespecifikke spor, herunder oplevelsesbranchen (fx 
restauranter) og byggebranchen.

På baggrund af erfaringer og viden opnået i første fase, er der er i Bæredygtig Bundlinje 2 
som noget nyt lavet et særligt fokus på implementering af de konkrete indsatser. Konkret vil 
virksomhederne nu kunne søge om investeringsstøtte til implementering, hvorved vejen fra 
kortlægning til handling lettes.

Forventet effekt:

Projektet Bæredygtig Bundlinje 2 bidrager til at nå målene i Gentofte Kommunes Klimaplan 
(2010-2020) ift. reduktion af CO2 -udledningen, at øge anvendelsen af vedvarende energi, 
øge bevidstheden hos erhverv i kommunen og fremme bæredygtig transport. Projektet kan 
også, med afsæt i bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte”, 
bidrage til at mindske CO2-udledningen og forbruget af ressourcer.
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Samlet set forventer Gentofte Kommune i Bæredygtig Bundlinje 2 at indgå aftale med 6 
virksomheder, idet antallet kan justeres i op- og nedadgående retning alt efter det kortlagte 
potentiale på virksomhederne. Alle deltagende virksomheder starter processen i Bæredygtig 
Bundlinje med at få et energitjek.

På baggrund af erfaringer fra Bæredygtig Bundlinje 1, hvor 9 virksomheder fik kortlagt et 
samlet årligt potentiale for at spare på CO2 på ca. 180 tons CO2, forventes Bæredygtig 
Bundlinje 2 med 6 virksomheder at kunne skabe en CO2-reduktions effekt på ca. 120 tons 
CO2.

Erfaringer fra Bæredygtig Bundlinje 1 viser, at flere virksomheder efter kortlægning af 
potentialer arbejder målbevidst med at realisere de grønne tiltag, heriblandt de to 
oplevelses virksomheder Schæffergården og Sølyst, som samlet kan opnå en årlig CO2 
besparelse på ca. 25 tons CO2. I Bæredygtig Bundlinje 2 er der mulighed for 
implementeringsstøtte, der ydermere forventes at fremme implementeringen af de 
kortlagte tiltag på de deltagende virksomheder.

Hvilke aktører indgår:

Projektets partnere består af Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Rudersdal 
Kommune, Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, Egedal Kommune, HORESTA, Wonderful 
Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk Byggeri, groconsult og EnergitjenestenØst. 
Herudover indgår DTU, CPH Business, Aalborg Universitet som videnspartnere. Projektet 
ledes af Gate 21 og støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region 
Hovedstaden, Vækstforum og Greater Copenhagen.

Trådt i kraft (dato):

Bæredygtig Bundlinje 1: Oktober 2015
Bæredygtig Bundlinje 2: Marts 2019 

Varighed:

Bæredygtig Bundlinje 1: 39 måneder
Bæredygtig Bundlinje 2: 36 måneder

Afsluttes (dato):

Bæredygtig Bundlinje 1: Marts 2019
Bæredygtig Bundlinje 2: Marts 2022

Kontaktperson hos kommunen:

Søren Freil, Affald og Genbrug, snf@gentofte.dk
Katrine Dybdal, Natur og Miljø, kds@gentofte.dk

mailto:kds@gentofte.dk
mailto:snf@gentofte.dk
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Gentofte Kommune

Styr Energien 

Formål med initiativet:

Styr Energien 2
Styr Energien 2 vil udvikle grønne forretningsmodeller forankret i partnerskaber 
mellem leverandører, energirådgivere, energiselskaber og kommuner. 
Forretningsmodellen skal reducere energiforbruget og derved gavne 
driftsomkostningerne for mere end 50 SMV’er på Sjælland.

Forventet effekt:

Mange små virksomheder kan spare omkring 20 procent energi ved at 
gennemføre billige energibesparende tiltag. Det viser erfaringer fra blandt andet 
tidligere Gate 21-projekter. 

Gentofte Kommune har allerede indmeldt 9 virksomheder til Styr Energien og vil 
fortsætte med at indmelde virksomheder, der vurderes at have potentiale til 
energibesparelser, så længe der er mulighed for det.

Kortlægningen af energibesparende potentialer i projektet Bæredygtig Bundlinje 
1 viser energibesparelser for de enkelte virksomheder i intervallet 12-39 % med 
et gennemsnitligt potentiale for CO2 besparelser på ca. 20 tons pr. virksomhed
pr. år (med et spænd på 0,1-82,3 tons/år). Forventningen er derfor, at det kan 
variere meget. 
   
Der er foreløbigt afsluttet to screeninger for energibesparende tiltag blandt de 9 
virksomheder. Hos virksomheden B2 Auto har de installeret tre varmepumper 
med en samlet årlig CO2 besparelse på 16 ton, og herudover har virksomheden 
som en del af Styr Energien fået installeret solceller på taget. På den anden 
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færdigscreenede virksomhed (bageri) kunne der ikke peges på væsentlige 
energiforbedrende indsatser.   

Hvilke aktører indgår:

Gentofte Kommune deltager i Styr Energien 2 gennem medlemsskab af Gate 21. 

Projektet har følgende partnere: Gentofte Kommune, Egedal Kommune, 
Rudersdal Kommune og Slagelse Kommune. Derudover deltager Groconsult, 
Damax, Greylight, Jysk Energi, Morten Raaholt, Nordic Watts, Purix, Zupelux, 
Tekniq og Det Økologiske Råd som partnere. Gate 21 driver projektsekretariatet

Projektet er støttet af Energi Fonden med 1,8 millioner.

Trådt i kraft (dato):

Projektet startede i marts 2017.

Varighed:

Projektet løber over 46 måneder.

Afsluttes (dato):

Projektet afsluttes den 31. december 2020.

Kontaktperson hos kommunen:

Søren Freil, Affald og Genbrug, snf@gentofte.dk og
Katrine Dybdal, Natur og Miljø, , kds@gentofte.dk

mailto:kds@gentofte.dk
mailto:snf@gentofte.dk
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Gentofte Kommune

Grøn Hverdag
Formål med initiativet: 

Projektet har til formål at vise, at det er muligt at omstille sin livstil i en 
bæredygtig retning, også for travle familier. 

På trods af en travl hverdag har flere og flere familier et ønske om at ændre 
vanerne i en mere bæredygtig retning. Det kan være udfordrende at ændre 
forbrugsmønsteret, og mange efterspørger mere viden. Gentofte Kommune og 
foreningen Grøn Fremtid står bag projekt Grøn Hverdag, der ved at måle og 
rådgive, hjælper ti testfamilier til at leve mere bæredygtigt. 

Ti familier har i hele maj måned fået målt deres normale forbrug af transport, 
madvarer, tøj, vand, varme og el samt affald og får nu rådgivning til at få en 
mere bæredygtig livsstil. På baggrund af data fra basisregistreringen får hver 
familie konkret viden om deres forbrug og vejledning til, hvordan de kan 
minimere deres udledning og få en grønnere hverdag i et tre måneders forløb fra 
august til november 2019. I forløbet indgår en workshop om 
energieffektivisering/-renovering i samarbejde med EnergiTjenesten.

Familiernes forbrug bliver omregnet til CO2 ækvivalenter, økonomi og 
’planetforbrug’, som skal hjælpe familierne med at vælge indsatsområder for 
deres omstilling, der skaber størst effekt og giver bedst mening for den enkelte 
familie. 

Familierne har forpligtet sig til at deltage i mediedækning af forløbet, så 
udfordringer og muligheder i en omstillingsproces kan formidles til en bredere 
gruppe og inspirere andre til at leve mere bæredygtigt.

Forventet effekt:

Den kortsigtede effekt er, at give de deltagende familier indgående indsigt i 
deres forbrugsvaner og livsstil og at klæde dem på til at sætte sig mål og handle 
på dem. Den langsigtede effekt er – igennem storytelling bl.a. på de sociale 
medier – at oplyse borgerne i kommunen om udfordringer og muligheder ifm. 
grøn omstilling.
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Hvilke aktører indgår:

Gentofte Kommune
De Grønne Konsulenter 
Danmarks Tekniske Universitet – DTU
Econet
Green Mobility
Jensen Cykler

Trådt i kraft (dato):

April 2019

Varighed:

8 måneder

Afsluttes (dato):

November 2019

Kontaktperson hos kommunen:

Gerald Maureschat, Bæredygtighedskoordinator, gema@gentofte.dk
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Indledning
Siden Gentofte Kommune i 2005 vedtog sin første idræts- og bevægelsespolitik har der været stor politisk opbakning til at udvikle nye og opgradere eller renovere 
eksisterende faciliteter. Blandt andet er der etableret mere end 30 nye idrætsfaciliteter, som sammen med de ældre Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for, at vi i 
Gentofte har mulighed for at give borgene adgang til en sund og aktiv fritid.

Fremover skal en facilitetsstrategi sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Idrætsfaciliteterne, naturen og byens 
rum skal inspirere og skabe muligheder for bevægelse for oplysningsforbund, foreninger, institutioner og kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne og bidrage 
til mangfoldige aktiviteter af høj kvalitet. Facilitetsstrategien skal sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne, så de mange positive effekter af 
idræt udnyttes bedst muligt. Faciliteterne skal kunne rumme træning, konkurrence og sociale fællesskaber for både foreningslivet og borgere uden for foreningslivet.

Tre ud af fire borgerne i Gentofte Kommune er idræts- eller motionsaktive. Det gør Gentofte til en af de mest idrætsaktive kommuner i Danmark, og det betyder, at vi er 
mange om at skulle dele faciliteterne. Det er derfor vigtigt, at vi kontinuert prioriterer at udvikle faciliteterne og undersøger, hvordan vi kan bruge dem bedst muligt. Det er 
derfor vigtigt, at vi har en særskilt facilitetsstrategi. 

Facilitetsstrategien er et redskab til at understøtte Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitiks vision: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen 
arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer”. Dertil kommer at facilitetsstrategien også vil understøtte Gentoftes status som 
Visionskommune og samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI, hvor vi har mål om at øge antallet af borgere, der er medlemmer af foreninger og antallet af 
fysisk aktive borgere uden for foreningerne.

Facilitetsstrategien har primært fokus på udvikling, drift og optimering af brugen af kommunens idrætsfaciliteter. Sekundært ønsker vi med strategien at gøre opmærksom 
på mulighederne for brug af naturen og byens rum til fysisk aktivitet.

Proces
Facilitetsstrategien har dels udgangspunkt i idræts- og bevægelsespolitikken, hvor der i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde blev afholdt arbejdsgruppemøder med 
idrætsfaciliteter som tema. Overvejelserne fra arbejdsgruppemøderne fik sin plads i den endelige udformning af idræts- og bevægelsespolitikken, og det blev besluttet at 
en egentlig facilitetsstrategi skulle udvikles. Desuden har idrættens analyseinstitut (IDAN) og Syddansk Universitet (SDU) gennemført en landsdækkende undersøgelse af 
booking, brug, brugertilfredshed og standen af idrætsfaciliteter, hvor Gentofte er en af de kommuner, der er blevet undersøgt. På baggrund af den samlede viden 
forberedtes i samarbejde med DIF et facilitetsseminar med følgende overskrifter: Indendørs faciliteter, udendørs faciliteter, naturen og byens rum. På seminaret deltog lidt 
mere end 50 borgere, herunder repræsentanter fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), foreningsrepræsentanter, borgere med interesse for 
idrætsfaciliteter uden for foreninger, interne fagpersoner fra kommunen samt en facilitator fra DIF.  Seminaret blev arrangeret og faciliteret af Idræt- og Fritidsafdelingen i 
Gentofte Kommune.

De mange forslag, der fremkom ved seminaret er derefter blevet bearbejdet af en arbejdsgruppe i Idræt og Fritid og siden blevet forlagt til drøftelse i Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalget. Efter første fremlæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget er forslaget blevet sendt i høring blandt deltagerne fra seminaret samt i 
Folkeoplysningsudvalget.
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Opbygning af strategien
Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder.

Adgang og kapacitetsudnyttelse 

Synliggørelse og formidling 

Fleksibilitet og alsidig brug 

Kvalitet og tilgængelighed 

Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser og ansvarlig. Flere af indsatserne vil kunne indfri flere af målsætningerne, men de står 
beskrevet under det indsatsområder, som de primært vil kunne være med til at indfri. ”Ansvarlig” i oversigtsskemaet angiver, hvem der har ansvaret for at sætte aktiviteten 
i værk – ikke nødvendigvis at bære det økonomiske ansvar.

Facilitetsstrategien følger fremover tidsmæssigt idræts- og bevægelsespolitikken og vil løbende bliver evalueret og justeret sammen med denne.

Sammenspil med borgere og øvrige politikområder
Facilitetsstrategien indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, og løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsområderne. Udover kommunens 
idræts- og bevægelsespolitik, sker implementeringen i et tæt samspil med særligt Folkeoplysningspolitikken og Sundhedspolitikken, samt de kommende opgaveudvalg; ’En 
times motion’ og ’Det grønne Gentofte’. 

I forbindelse med implementeringen vil forskellige borgerrepræsentanter løbende blive inviteret til at indgå i arbejdet. 
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1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.

Vi vil Indsats Ansvarlig

Øge udnyttelsesgraden i faciliteterne Indføre digitale løsninger til måling af antal aktive i faciliteten. Fritid

Øge synligheden af ledig kapacitet. Fritid

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider. Fritid

Lette adgangen til faciliteterne og åbne op for
nye brugergrupper

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter. Fritid

Give andre aktører end de folkeoplysende foreninger mulighed for at leje ledige tider i
de nærmeste 8 dage.

Fritid

Indføre åbne haltider i flere faciliteter. Fritid

Understøtte foreningerne i at udnytte
kapaciteten bedst muligt

Fortsat udvikle foreningsportalen. Fritid

Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne. Fritid

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten. Fritid

Helårsanvendelse på udendørs anlæg. Fritid / Gentofte
Ejendomme
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2. Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger skal fremme gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere 

uanset organisationsform.

Vi vil Indsats Ansvarlig

Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder og
kapacitet

Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter. Fritid

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen. Fritid / Gentofte
Ejendomme /

Park og Vej

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger. Fritid / Skole

Synliggøre mulighederne for bevægelse i
naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne. Fritid

Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter. Fritid / Park og
Vej

Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører. Fritid / Park og
Vej
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3. Fleksibilitet og alsidig brug 
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og opfordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere brugergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal motivere til bevægelse.

Vi vil Indsats Ansvarlig

Understøtte flerfunktionalitet i kommunens
idrætsfaciliteter, så de rummer både den
organiserede foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede udøvere og
anderledes organiserede bevægelsesaktiviteter

Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge
aktivitetsmængde og -niveau.

Fritid / Gentofte
Ejendomme /

Park og Vej

Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter. Fritid / Gentofte
Ejendomme /

Park og Vej

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne. Fritid

Skabe sociale samlingssteder i forbindelse med 
kommunens knudepunkter for bevægelse

Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn, unge og ældre i forbindelse
med idrætsfaciliteter.

Fritid

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge hvilke
eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.

Fritid

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde. Fritid

Understøtte, at naturen og byens rum indbyder 
til bevægelse

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner. Fritid / Park og
Vej

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum derefter. Fritid / Park og
Vej

Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og aktivitetszoner. Fritid / Park og
Vej
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4. Kvalitet og tilgængelighed 

Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil Indsats Ansvarlig

Sikre nem tilgængelighed i idrætsfaciliteterne
for personer med handicaps

Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter. Fritid / Gentofte
Ejendomme /

Park og Vej

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter. Gentofte
Ejendomme

Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med
handicaps.

Park og Vej

Sikre gode standarder for rengøring, renovering
og vedligeholdelse i idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen. Fritid / Park og
Vej

Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne. Fritid / Gentofte
Ejendomme /

Skole

Sikre at borgerne oplever et godt serviceniveau Undersøge brugertilfredsheden Fritid / Park og
Vej
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Indledning
Med udgangspunkt i facilitetsstrategien er alle brugernes ideer til indsatser samlet i nedenstående. Oversigten skal ses som et idekatalog med mulige indsatser under 

facilitetsstrategiens indsatsområder, og ikke som en endelig liste af forventede tiltag. 

Facilitetsstrategien er bygget op om fire overordnede områder, for hvilke der er formuleret målsætninger samt prioriterede indsatser: 

1. Adgang og kapacitetsudnyttelse
2. Synliggørelse og formidling
3. Fleksibilitet og alsidig brug
4. Kvalitet og tilgængelighed
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1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.

Vi vil Indsats

Øge udnyttelsesgraden i faciliteterne Indføre digitale løsninger til måling af antal brugere i faciliteten.
- Opsætning af videokameraer til digital monitorering i idrætshallerne.

Øge synligheden af ledig kapacitet.
- Infoskærme i hallerne, som viser ledige tider.
- Kortlægge skolehallernes ledige tider i dagtimerne.
- Forbedre samarbejdet mellem skolerne og idrætten om brug af

faciliteterne.
- Tilstræbe at benytte tiden bedst muligt.

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider.
- Udvikle et system, som skaber incitament for at afmelde ubenyttede tider,

og som samtidig gør det nemt for den enkelte træner at afmelde tiden.

Lette adgangen til faciliteterne og åbne
op for nye brugergrupper

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter.

Give andre aktører end de folkeoplysende foreninger mulighed for at leje ledige
tider i de nærmeste 8 dage.

- Udvikle et system, som gør det muligt for øvrige aktører at købe ledige
tider indendørs og udendørs.

- Undersøge muligheden for at integrere foreningsportalen med
wannasport.

Indføre åbne haltider i flere faciliteter.
- Evaluere erfaringerne med at bruge wannasport samt udvide ordningen til

flere faciliteter.
-
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Understøtte foreningerne i at udnytte
kapaciteten bedst muligt

Fortsat udvikle foreningsportalen.
- Implementere alle faciliteter i foreningsportalen.
- Øge brugervenligheden.
- Udvikle og implementere brugervenlig app til trænere.

Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne.

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten.
- Afvikle flere arrangementer, hvor foreninger mødes og kan skabe gode

relationer og samarbejde på tværs.
- Motivere foreningerne til at tilbyde kortere forløb uden for højsæsonerne.
- Forbedre mulighederne for opvarmning udenfor banen.
- Optegne mindre baner til børn og træningsbrug.

2. Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger skal fremmer gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere 

uanset organisationsform.

Vi vil Indsats

Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder
og kapacitet

Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter.
- Etablere infoskærme på alle faciliteter.

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen.
- Etablere digital platform med overblik over faciliteterne, kontaktpersoner

og aktivitetsmuligheder samt med inspiration til brugen af den enkelte
facilitet, herunder idrætsanlæg samt faciliteter i naturen og byens rum.
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- Tydeliggøre fordelingsprincipper overfor de konkrete brugere af
idrætsanlæg.

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger.
- Aktivitetsforløb, hvor foreningerne introducerer nye aktiviteter i skolernes

faciliteter.
- Foreningsbytte. Fx kajakroerne tager spejderne med ud og ro, og

spejderne tager kajakroerne med ud og sove.

Synliggøre mulighederne for bevægelse
i naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne.
- Gå- og løbeevents samt guidede ture.
- Cykelbåde til udlejning.
- Åbne events i naturen, fx snobrød, spejderløb etc.
- Kom og sejl kajak (eller anden sejlads).
- O-løbsposter i fx dyssegårdsparken.
- Afholde kommunal sov ude-dag, naturdag og/eller bålmadsarrangementer

(a la folkekøkken).
- Bemandede udeområder (som nogle legepladser), fx naturvejledere.
- Spejderne kan samarbejde med fitnesscentrene om træningsforløb i

naturen.
- Naturvandring med fortæller. Historiker, naturvejleder etc.

Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter.
- Afmærke stier, gang- og løberuter samt tydeliggøre

vedligeholdelsesstandarder for de forskellige typer af stier.
- Opsætte skilte i byrummet, som nudger til mere aktivitet.
- Skilte ved faciliteter, som inspirerer til brug af andre lignende faciliteter.

Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører.
- Etablere et forum på tværs af aktører fra naturens faciliteter, som sammen

kan udvikle nye muligheder for bevægelse.
-
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3. Fleksibilitet og alsidig brug 
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og fordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere borgergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal indbyde til bevægelse.

Vi vil Indsats

Understøtte flerfunktionalitet i
kommunens idrætsfaciliteter, så de
rummer både den organiserede
foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede
udøvere og anderledes organiserede
bevægelsesaktiviteter

Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge
aktivitetsmængde og -niveau.

- Eksempelvis klatrevæg, streger til minihåndbold, flere basketkurve etc.
- Opsætte lys ved flere udendørs faciliteter, fx skolernes multibaner.
- Etablere træningsfaciliteter omkring eksisterende faciliteter.
- Udvide adgangen til nuværende BKO Charlottenlund Fort for gymnasierne.

Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter.
- Eksempelvis kunstgræs på tennisbaner og havneområder om vinteren,

firmaparkeringspladser udenfor arbejdstid, vandafledningsbassiner etc.

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne.

Skabe sociale samlingssteder i 
forbindelse med kommunens 
knudepunkter for bevægelse

Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn, unge og ældre i
forbindelse med idrætsfaciliteter.

- Forbedre mulighederne for bespisning i Gentofte Sportspark.

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge
hvilke eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.

- Arbejde videre med Folkeoplysningsudvalgets arbejde omkring klubhuse
fra 2018.

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde.
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Understøtte, at naturen og byens rum 
indbyder til bevægelse

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner.
- Øget sikkerhed.
- Inspirerende bevægelsespits på vejen.

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum
derefter.

- Etablere flere BevægelsesKlare Områder (BKO’er) i naturen a la
Charlottenlund Fort. Fx Naturlegeplads/forhindringsbane i Ermelunden
eller Charlottenlund Skov, adgang til tømmerflåde-materialer,
fitnessfaciliteter i naturen.

- Opsætte lockers (opbevaringsmuligheder) samt sociale opholdssteder ved
bevægelsesknudepunkter.

- Opsætte geocaching med historieformidling rundt på stierne.
- Forbedre legepladserne, så de både målretter sig børn og voksne.
- Etablere shelter i Ermelunden.
- Etablere toilet i Ermelunden.
- Etablere primitiv teltplads ved Skovshoved Havn.
- Forbedre sikkerheden ved at etablere lys og hjertestartere mv.
- Oplevelsesruter med historier/anekdoter om området.

Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og BKO’er.
- Motivere aktører til at lave aktiviteter på tværs af faciliteterne.
- Forbedre skiltningen på tværs af faciliteterne.
- Etablere løbeløjpe med lys i Gentofte Sportspark, med 2-3 stationer med

udstyr til træning med egen vægt, evt. i sammenhæng med sti omkring
Gentofte Sø.

- Synliggøre regler og guidelines, som bidrager til god adfærd og gensidig
respekt.



8

4. Kvalitet og tilgængelighed 

Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil Indsats

Sikre nem tilgængelighed i
idrætsfaciliteterne for personer med
handicaps

Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter.

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter.
- Prioritere kommende forbedringer ud fra overblikket over adgangsforhold.
- Opsætte teleslynger i de store idrætsfaciliteter.

Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med
handicaps.

- Udvikle ordning med gåvenner.

Sikre gode standarder for rengøring,
renovering og vedligeholdelse i
idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen.
- Etablere arbejdsgruppe på tværs af aktører – Gentofte Kommune, borgere, 

Naturstyrelsen, Slots- og ejendomsstyrelsen, som iværksætter forskellige 
initiativer for at vedligeholde naturen og samtidig skabe mere aktivitet i 
naturens rum, herunder affaldsindsamlingsdage.

- Affaldsindsamlingsmåned frem for bare én dag.
- Spejderne kan arrangere affaldsindsamling for borgerne.

Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne.
- Understøtte at haltider fordelt til harpiksbrugere samles, for at optimere

brugen (rengøringen).
- Opprioritere rengøringen tilpasset den øgede udnyttelse af faciliteterne.

Sikre at brugerne oplever et godt
serviceniveau

Undersøge brugertilfredsheden.
- Gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i idrætsfaciliteterne.
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Indledning
Kommunes arbejde for at forbedre idrætsfaciliteterne er forankret i Facilitetsstrategien 2019-2029, som understøtter Idræts- og bevægelsespolitikkens vision:
Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.

Facilitetsstrategien skal sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne, så de mange positive effekter af idræt udnyttes bedst muligt.
Faciliteterne skal kunne rumme træning, konkurrence og sociale fællesskaber for både foreningslivet og borgere uden for foreningslivet.

Facilitetsstrategien er bygget op om fire indsatsområder:

Adgang og kapacitetsudnyttelse 

Synliggørelse og formidling 

Fleksibilitet og alsidig brug 

Kvalitet og tilgængelighed 

Handleplanen beskriver de konkrete indsatser, der udføres i perioden 2019 og 2020. For hver indsats er beskrevet succeskriterier, tidsperspektiv samt hvilken afdeling, der 

er ansvarlig for indsatsen. I slutningen af 2020 vil en ny handleplan udarbejdes med henblik på indsatser for den kommende periode.
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1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.

Vi vil Indsatsbeskrivelse Succeskriterier Tid Ansvarlig

Øge udnyttelsesgraden i
faciliteterne

Indføre digitale løsninger til måling af antal aktive i
faciliteten. Der opsættes videokameraer i idrætshallerne til
digital monitorering. Indsatsen udføres i sammenhæng med
4K-samarbejdet, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er ved at
gøre sig de første erfaringer.

At målingerne af antal
aktive i faciliteterne

bliver udgangspunkt for
en konstruktiv dialog

med foreningerne om
øget udnyttelse.

Forventes
gennemført i 2020

(afventer erfaringer
fra 4K samarbejdet)

Fritid

Øge synligheden af ledig kapacitet. Skolehallernes ledige
tider i dagtimerne kortlægges, og der faciliteres en dialog
mellem skoler og fritidsbrugere om øget brug af faciliteterne.

At udnyttelsesgraden af
faciliteterne øges i

dagtimerne.

2020 Fritid

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider. Indgår i kommende
handleplan

Fritid

Lette adgangen til faciliteterne og
åbne op for nye brugergrupper

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de
udendørs faciliteter. Undersøgelse igangsættes. Med
udgangspunkt i undersøgelsen skæres ned på lukkedage,
hvor det er muligt.

At antallet af lukkedage i
de udendørs faciliteter

reduceres.

2019 og 2020 Fritid

Give andre aktører end de folkeoplysende foreninger
mulighed for at leje ledige tider i de nærmeste 8 dage.
Det undersøges hvorvidt Wannasport og Foreningsportalen
kan integreres, så ledige tider lægges ind i Wannasport 8
dage før.

At ledige tider kan sælges
via Wannasport.

2020 Fritid

Indføre åbne haltider i flere faciliteter. Ordningen med
Wannasport evalueres og udvides til flere haller. Ligeledes
undersøges muligheden for at integrere fodboldbaner i
Wannasport.

At flere faciliteter indgår i
Wannasport.

2020 Fritid
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Understøtte foreningerne i at
udnytte kapaciteten bedst muligt

Fortsat udvikle foreningsportalen. Udviklingen af
foreningsportalen sker løbende. En prioritet i 2019/2020 vil
være at gøre portalen mere brugervenlig.

At brugerne oplever, at
foreningsportalen

understøtter deres
arbejde.

Er påbegyndt, og
fortsættes over en

længere periode

Fritid

Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for
højsæsonerne.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal
udnyttelse af kapaciteten.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid

Helårsanvendelse på udendørs anlæg. Indgår i kommende
handleplan

Fritid /
Gentofte

Ejendomme
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2. Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger skal fremme gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere 

uanset organisationsform.

Vi vil Indsats Succeskriterier Tid Ansvarlig

Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder
og kapacitet

Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de
enkelte faciliteter.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i
kommunen.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid /
Gentofte

Ejendomme /
Park og Vej

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger. Indgår i kommende
handleplan

Fritid / Skole

Synliggøre mulighederne for bevægelse
i naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring
faciliteterne. Der afholdes åbne kom og vær med forløb
for forskellige målgrupper i naturen og byens rum.

Fem kom og vær med
forløb afvikles i naturen

og byrummet.

2019 og 2020 Fritid

Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter. Arbejdet er
allerede i gang med udgangspunkt i faciliteterne, der
administreres i Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (GKI).
På sigt skal arbejdes mod at skabe en bedre
sammenhæng i udviklingen på tværs af
forvaltningsområderne.

Ensartet og informativ
skiltning ved

idrætsfaciliteterne.

Er påbegyndt, og
fortsættes over en

længere periode

Fritid / Park og
Vej

Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører.
De første møder mellem Naturstyrelsen, Slots- og 
Kulturstyrelsen samt Gentofte Kommune er afholdt og 
der er en generel interesse for et tættere samarbejde. 
Der vil løbende afholdes flere møder med henblik på at 
synliggøre mulighederne for bevægelse i naturen.  

Er påbegyndt, og
fortsættes over en

længere periode

Fritid / Park og
Vej



6

3. Fleksibilitet og alsidig brug 
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og opfordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere brugergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal motivere til bevægelse.

Vi vil Indsats Succeskriterier Tid Ansvarlig

Understøtte flerfunktionalitet i
kommunens idrætsfaciliteter, så de
rummer både den organiserede
foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede
udøvere og anderledes organiserede
bevægelsesaktiviteter

Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende
faciliteter til at kunne øge aktivitetsmængde og -niveau.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid /
Gentofte

Ejendomme /
Park og Vej

Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte
faciliteter.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid /
Gentofte

Ejendomme /
Park og Vej

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang
til faciliteterne.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid

Skabe sociale samlingssteder i 
forbindelse med kommunens 
knudepunkter for bevægelse

Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn
og unge i forbindelse med idrætsfaciliteter.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med
klubhuse samt undersøge hvilke eksisterende faciliteter,
der kan egne sig til klubhusbrug. Undersøgelse
udarbejdes.

At undersøgelsen giver
anbefalinger til det

fremadrettede arbejde.

2020 Fritid

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode
klubhussamarbejde.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid

Understøtte, at naturen og byens rum 
indbyder til bevægelse

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og
institutioner.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid / Park og
Vej

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle
nye bevægelsesrum derefter.

Indgår i kommende
handleplan

Fritid / Park og
Vej
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Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter
og aktivitetszoner. Der afvikles kom og vær med
aktiviteter på tværs af faciliteter, for at synliggøre
mulighederne på tværs af faciliteter.

Fem kom og vær med
forløb afvikles på tværs af

flere faciliteter.

2019 og 2020 Fritid / Park og
Vej
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4. Kvalitet og tilgængelighed 

Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil Indsats Succeskriterier Tid Ansvarlig

Sikre nem tilgængelighed i
idrætsfaciliteterne for personer med
handicaps

Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til
idrætsfaciliteter. Der skabes et fælles digitalt overblik
over adgangsforhold til alle Gentofte Kommunes
faciliteter.

Én indgang til information
om alle faciliteter.

2020 Fritid / Gentofte
Ejendomme /

Park og Vej

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter. Indgår i kommende
handleplan

Gentofte
Ejendomme

Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens
rum for personer med handicap.

Indgår i kommende
handleplan

Park og Vej

Sikre gode standarder for rengøring,
renovering og vedligeholdelse i
idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af 
naturen. De første møder mellem Naturstyrelsen, Slots-
og Kulturstyrelsen samt Gentofte Kommune er afholdt og 
der er en generel interesse for et tættere samarbejde. 
Der vil løbende afholdes flere møder med henblik på at 
styrke renovering og vedligeholdelse af naturens 
bevægelsesfaciliteter.  

To årlige møder på tværs
af naturens aktører.

Er påbegyndt, og
fortsættes over en

længere periode

Fritid / Park og
Vej

Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af 
faciliteterne. Faciliteter, der har et akut behov for mere 
rengøring vil tildeles dette snarest. En generel 
opprioritering af rengøringen kræver økonomisk tilgang 
til området.

Brugerne oplever større
tilfredshed med

rengøringen.

Er påbegyndt, og
fortsættes over en

længere periode

Fritid / Gentofte
Ejendomme /

Skole
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Sikre at borgerne oplever et godt
serviceniveau

Undersøge brugertilfredsheden. I første omgang
udarbejdes brugerundersøgelser for Gentofte Sportspark 
og Kildeskovshallen. På sigt arbejdes på en udvidet antal 
brugergrupper.

En brugerundersøgelse
hver andet år.

Er påbegyndt, og
fortsættes over en

længere periode

Fritid / Park og
Vej
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Kære …..

Vi skriver til dig/jer, fordi du/I har betalt for meget i GFO-takst på GFO Søgården i perioden fra

……….. – ……………. Du/I skal derfor have penge tilbage.   

Beløbet du/I skal have er ……kr. Pengene bliver sat ind på NEM-kontoen den ……….. 2019 hos den

person, som står som betaler i vores system. Se i det vedhæftede bilag, hvordan beløbet er 

udregnet.

I bilaget kan du/I også læse mere om, hvorfor der er opkrævet en for høj takst i ovennævnte 

periode. 

Spørgsmål

Har du/I spørgsmål vedr. tilbagebetalingen, er du/I velkomne til at skrive til 
Skoleindskrivningen@gentofte.dk  og ringe til 3998 5000. Såfremt I sender personoplysninger, kan 
I sende sikkert via. digital post. I emnefeltet skal der stå ”Skoleindskrivning”. 

Med venlig hilsen 

Mette Harder/Hans Andresen eller AP??

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=3901
mailto:Skoleindskrivningen@gentofte.dk


Bilag

(Udregning af beløb til tilbagebetaling)

Baggrund for tilbagebetaling 

I september 2018 blev vi opmærksomme på, at der for Søgårdsskolen beklageligvis har udviklet sig 

en praksis for forældrebetaling for GFO 4.-10. klasse, der ikke er i overensstemmelse med 

gældende regler og de principper, Gentofte Kommune anvender for tilbud til elever på de 

pågældende klassetrin i kommunens øvrige folkeskoler (fritidscentre og klub). 

Den hidtidige praksis har betydet, at forældre til elever i 4.-10. klasse i GFO Søgården har betalt 
mere, end forældre til børn der har gået i et af kommunens øvrige klubtilbud. Baggrunden for den 
højere betaling har blandt andet været, at GFO Søgården har udvidede åbningstider i ferier og, at 
personalenormeringerne, især for de større elever, er højere end i kommunens øvrige klubtilbud. 
Det har vi nu vurderet ikke stemmer overens med almindelige lighedsgrundsætninger. 

På den baggrund tilbagebetaler Gentofte Kommune det beløb, som forældre til elever i 4.-10. 
klasse måtte have betalt for meget for GFO Søgården for perioden 1. juni 2015 til 1. september
2019 i forhold til kommunens øvrige klubtilbud. Tilbagebetalingen sker fra 1. juni 2015, da dette er 
tre år forud for, at kommunen blev klar over sagen. For så vidt angår tilbagebetalingsperioden, 
henviser vi til den almindelige treårige frist i forældelsesloven.

Beløbet forrentes ikke, da forfaldstiden ikke er fastsat i forvejen, når der er tale om 
tilbagebetalingskrav, se rentelovens § 3. Bemærk, at såfremt I skylder penge for pladsen i GFO 
Søgården, vil dette blive modregnet i ovenstående beløb.  

Forældrebetalingen fra 1. september 2019 og fremadrettet bliver for GFO Søgården bragt i 
overensstemmelse med forældrebetalingen i kommunens øvrige klubtilbud. Se taksterne her.

For god ordens skyld bemærker vi, at Gentofte Kommunes opkrævning af forældrebetaling for 0.-
3. klasse i GFO Søgård hele tiden har været korrekt. 

Fripladstilskud
Ydermere har den hidtidige opkrævningspraksis betydet, at kommunen pr. automatik har bevilget 
alle elever i GFO Søgården behandlingsmæssigt fripladstilskud (50% nedsættelse af 
forældrebetalingen) uden at foretage den konkrete og individuelle vurdering, som loven kræver. 
Det indebærer, at der for nogle få elevers vedkommen kan være blevet givet fripladstilskud, selv 
om der ikke var grundlag for det. 

Gentofte Kommune har ikke hjemmel til at kræve tilbagebetaling af behandlingsmæssigt 
fripladstilskud, der er bevilget med urette. 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Borgerservice/Takster-og-brugerbetalinger/Takster-for-fritidsinstitutioner


Fra 1. november 2019 vil eventuel bevilling af behandlingsmæssigt fripladstilskud ikke længere 
blive givet automatisk, men vil bero på en konkret og individuel vurdering af elevens 
funktionsevne og behov for et tilbud af behandlingsmæssige grunde. 

Hvis jeres barn modtager behandlingsmæssigt fripladstilskud, vil det derfor ophøre pr. 31. oktober
2019, medmindre kommunen træffer afgørelse om, at tilskuddet skal fortsætte. Hvis vi vurderer, 
at tilskuddet skal ophøre, vil I i begyndelsen af oktober 2019 modtage et separat brev med den 
påtænkte afgørelse om ophør, således at I inden for en frist på 10 dage får lejlighed til at udtale 
jer, inden kommunen træffer endelig afgørelse om ophør eller fortsættelse af tilskuddet.

Har du/I spørgsmål vedr. tilbagebetalingen, er du/I velkomne til at skrive til 
Skoleindskrivningen@gentofte.dk  og ringe til 3998 5000. Såfremt I sender personoplysninger, kan 
I sende sikkert via. digital post. I emnefeltet skal der stå ”Skoleindskrivning”. 

https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=3901
mailto:Skoleindskrivningen@gentofte.dk


Dokument Navn: Oversigt over 

tværkommunalesamarbejder.docx

Dokument Titel: Oversigt over tværkommunale

samarbejder

Dokument ID: 3012962

Placering: Emnesager/Orientering om tværkommunale 

samarbejder på Økonomiudvalgets 

område/Dokumenter

Dagsordens titel Orientering om tværkommunale samarbejder 

på Økonomiudvalgets område

Dagsordenspunkt nr 11

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Dette dokument blev genereret af



OVERSIGT OVER 

TVÆRKOMMUNALE

SAMARBEJDER
Oversigt over tværkommunale samarbejder på 

Økonomiudvalgets område

Gentofte Kommune
     



Gentofte Kommune juni 2019

1

1. Indledning ..................................................................................................................................... 2

2. Politisk koordinering...................................................................................................................... 2

2.1 Kommunekontaktudvalg.......................................................................................................... 2

2.2 Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) ................................................................................ 2

2.3 Greater Copenhagen................................................................................................................ 3

2.4 Copenhagen Capacity .............................................................................................................. 3

2.5 Venskabsby.............................................................................................................................. 4

2.6 Stop Forskelsbehandlingen - Udligningssamarbejde................................................................. 4

3. Selskaber....................................................................................................................................... 5

3.1 Beredskab Øst.......................................................................................................................... 5

4. 4K.................................................................................................................................................. 5

4.1 4K Indkøb ................................................................................................................................ 6

4.2 5K Digitalisering og IT............................................................................................................... 6

4.3 SPAR 5 ..................................................................................................................................... 7



Gentofte Kommune juni 2019

2

1. Indledning
Denne oversigt indeholder en kort beskrivelse af de tværkommunale samarbejder, Gentofte 

Kommune har med andre kommuner mv.  på Økonomiudvalgets område. 

2. Politisk koordinering

2.1 Kommunekontaktudvalg

Om 

Regionsrådet har etableret et kontaktudvalg, der skal drøfte og udvikle samarbejdet imellem 

regionen og kommunerne i regionen. Kommunekontaktudvalget består af dels regionsrådets 

formand, som er født formand for udvalget, dels borgmestrene for kommunerne i regionen. 

Kontaktudvalget mødes mindst to gange årligt. Kontaktudvalget beskæftiger sig primært med 

sundhed, vækst, beskæftigelse, uddannelse samt den kollektive trafik. 

Formål

Kommunekontaktudvalget har til formål at drøfte og udvikle samarbejdet imellem regionen og 

kommunerne i regionen.

Deltagere

29 kommuner i hovedstaden samt Region Hovedstaden

Link

https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora

2.2 Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR)

Om 

KKR er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, hvor fælles retning og linje skabes i dialog og 

med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KL har ét KKR i hver region. 

KKR Hovedstaden er et samarbejde mellem de 29 kommunalbestyrelser i region Hovedstaden. 

Borgmestrene i KKR Hovedstaden mødes som udgangspunkt fem gange om året. Borgmester Steen 

Christiansen (A), Albertslund Kommune, er formand for KKR Hovedstaden. Samarbejdet i KKR er 

koncentreret om følgende tværkommunale kerneområder; sundhed, det specialiserede 

undervisnings- og socialområde, vækst, beskæftigelse, uddannelse og kollektiv trafik. 

KKR Hovedstaden varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder med 

regionens hospitaler og almen praksis. I hver valgperiode indgår kommunerne og Region 

Hovedstaden en flerårig sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis for at sikre 

sammenhæng og koordinering af indsatserne for regionens patienter. Herudover kan næves, at KKR 

Hovedstaden drøftes rammer, dimensionering samt rekruttering og fastholdelse ift. uddannelserne 

på sundhedsområdet i kommunerne.  

https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora
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Formål

KKR har som formål at fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i 

regionale spørgsmål og gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke 

rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst 

mulige service til sine borgere samt at styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, 

der går på tværs af kommunerne i regionen.

Deltagere

29 kommuner i hovedstadsområdet. 

Link

https://www.kl.dk/politik/kkr/

2.3 Greater Copenhagen

Om 

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde, der forener regionerne Skåne, Halland, 

Sjælland og Hovedstaden samt de tilhørende 85 kommuner i en fælles indsats for at skabe en højt 

udviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og livskvalitet for 

regionens 4,3 mio. indbyggere. Samarbejdet bliver ledet af en politiske bestyrelse bestående af 18 

medlemmer. Greater Copenhagen har fire fokusområder:

 Styrkelse af regionens infrastruktur og mobilitet

 Tiltrækning af talent, turister og investeringer til regionen

 International markedsføring af Greater Copenhagen som vækstregion

 Fortsat integration af hele regionen til gavn for vækst og beskæftigelse

Formål

Greater Copenhagen har til formål at øge bæredygtig vækst og beskæftigelse, herunder at 
arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur, understøtte tiltrækningen af investorer, 
turister, virksomheder og talenter, arbejde for et sammenhængende arbejdsmarked og arbejde for 
at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst samt 
etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. 

Deltagere

85 kommuner i Østdanmark samt regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden.  

Link

http://www.greatercph.dk/

2.4 Copenhagen Capacity 

Om 

Copenhagen Capacity er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at udvikle en internationalt 

konkurrencedygtig Greater Copenhagen-region, dvs. Region Hovedstaden og Region Sjælland i tæt 

samarbejde med Region Skåne. Fonden har siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007 indgået 

resultatkontrakter med Region Hovedstaden. Siden 2011 har Fonden desuden serviceret Region 

Sjælland med international markedsføring af regionen og tiltrækning af investorer, virksomheder og 

http://www.greatercph.dk/
https://www.kl.dk/politik/kkr/
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talenter. I 2019 er fondens aktiviteter delvist finansieret af Erhvervsministeriet gennem to 1-årige 

aftaler samt på Finansloven. Fonden ledes af en bestyrelse med 13 medlemmer.

Formål

Copenhagen Capacity’s formål er at skabe vækst og beskæftigelse i regionen ved at tiltrække og 
fastholde udenlandske investorer, virksomheder og talenter.  

Deltagere

85 kommuner i Østdanmark samt regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden.  

Link

http://www.copcap.com/

2.5 Venskabsby

Om 

Gentofte Kommune har fire venskabsbyer, som alle er fra norden. Samarbejdet med Hangö, 

Halmstad og Stord består primært i udveksling af erfaringer mellem kommunalpolitikere og 

embedsmænd. Hvert andet år arrangerer byerne på skift et venskabsbytræf. 

Samarbejdet med Tasiilaq går tilbage til 1972, og der er indgået en samarbejdsaftale. Det primære 

fokus i samarbejdet er skoleområdet herunder udveksling af elever.

Formål

Gentofte Kommune deltager i internationalt samarbejde for at hente og give inspiration til 
udviklingen af organisationen for at kunne give den bedst mulige service til borgerne.

Deltagere

Gentofte, Stord (Norge), Halmstad (Sverige), Hangö (Finland) og Tasiilaq (Grønland).

2.6 Stop Forskelsbehandlingen - Udligningssamarbejde

Om 

Et tværkommunalt samarbejde blandt hovedparten af de 34 kommuner omfattet af 

hovedstadsudligningen, hvor målet er at mindske udligningen fra kommunerne i hovedstaden til 

kommunerne i resten af landet. Stop Forskelsbehandlingen deltager i den offentlige debat om 

hovedstadsområdets vilkår og indretning af udligningssystemet. Endvidere er der fokus på 

interessevaretagelse over for Folketing og regering. Arbejdet styres af en politisk og administrativ 

styregruppe bestående af borgmestre henholdsvis kommunaldirektører: Albertslund

Gentofte, Høje-Taastrup, Frederikssund, Glostrup, Herlev, Roskilde, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, 

Hillerød, København og Region Hovedstaden.

Formål

At være hovedstadsområdets stemme i debatten om hovedstadsområdets vilkår, især udligning med
et mål om at mindske udligningen fra øst til vest.

http://www.copcap.com/
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Deltagere

Hovedparten af kommunerne omfattet af hovedstadsudligningen (kommuner i Region Hovedstaden 

minus Bornholm samt 6 kommuner fra Region Sjælland) samt Region Hovedstaden.

Link

https://stopforskelsbehandlingen.nu/

3. Selskaber 
Flere 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. 

3.1 Beredskab Øst 

Om 

Beredskab Øst er en sammenslutning af redningsberedskaberne i fem kommuner. Beredskab Øst

blev etableret pr. 1. januar 2016, som et fælleskommunalt §60 selskab.  Beredskab Øst ledes af en 

fælles beredskabskommission bestående af de fem borgmestre samt politidirektøren for 

Nordsjællands Politi og politidirektøren for Vestegnens Politi.

Formål

Beredskab Øst har til formål at varetage de deltagende kommuners beredskabsopgaver, herunder 

det operative beredskab med brandslukning samt forebygge, begrænse og afhjælpe skader på 

personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer m.m.

Deltagere

Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk. 

Link

https://beros.dk/

4. 4K

Om 

4K er et tværkommunalt samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 

kommuner. I samarbejdet er kommunerne 4 selvstændige kommuner, der samarbejder, når det 

giver værdi for borgerne. Nogle gange er alle fire kommuner med i et samarbejde andre gange er der 

færre. Der er også konkrete samarbejder, hvor kredsen udvides til fem kommuner. 

Samarbejdet er organiseret i fem administrative styregrupper på direktørniveau:

 Kommunaldirektørerne

 Børn og Unge

 Plan, Teknik og Miljø

 Sundhed Social Beskæftigelse og Borgerservice

 Udbud og indkøb 

https://beros.dk/
https://stopforskelsbehandlingen.nu/
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De konkrete samarbejder på Økonomiudvalgets område fremgår nedenfor. 

Formål

Der er formuleret en række fælles mål for samarbejdet: 

 Mere kvalitet for samme penge

 Bedre service til borgere og virksomheder

 Effektiv brug af ressourcer

 Økonomiske gevinster

Deltagere

Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

4.1 4K Indkøb

Om

Særligt udvalgte udbud. Eksempler på nuværende tidspunkt: Madudbud til visiterede 

hjemmeboende og elektronisk nøglesystem.

Formål

Styrket forankring af udbudsindsatser med godkendelse og rapportering af udbudsindsatser via 

direktørstyregrupperne.

Deltagere 

Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

4.2 5K Digitalisering og IT

Om

De fem deltagende kommuner samarbejder på it og digitaliseringsområdet i følgende undergrupper: 

• KOMBIT forum: Samarbejde i relation til KOMBITs1 projektportefølje

• IT cheferne: Strategisk samarbejdsforum

• Netværk om strategisk digitalisering: Videndeling og sparring om strategisk digitalisering og 

tværgående digital udvikling

• Chatbot: Sparring og udvikling af chatbot-funktioner. Her er Roskilde Kommune også med. 

• Sikkerhed: Erfaringsudveksling på det kommunal sikkerhedsområde

Formål

Det overordnede formål for grupperne er videndeling, samarbejde og sparring om strategisk 

digitalisering og tværgående digital udvikling.

Deltagere 

Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe og Frederiksberg. 

                                                            
1 KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, som blev etableret i 2009, og siden har varetaget fælleskommunale 
it-indkøb og it-leverandørstyring. 
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4.3 SPAR 5

Om

Spar 5 er et kommunalt indkøbssamarbejde mellem Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, 

Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Frederiksberg Kommune.

Formål

Formålet med indkøbs- og udbudssamarbejdet i Spar 5 er: 

 At der via fælles udbud, som dækker kommunernes behov, opnås et indkøbsvolumen, som er 
attraktivt i forhold til at sikre de bedste priser for den ønskede kvalitet 

 At øge gevinstrealiseringen ved at prioritere de aftaler, der forventeligt giver den største
besparelse for kommunerne 

 At igangsætte tiltag, der skal øge brugen af e-handel, øge compliance på de indgåede aftaler og 
styrke kontraktstyringen for at understøtte realiseringen af gevinster 

 At reducere de samlede transaktionsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af udbud 
med henblik på at frigive ressourcer til at opdyrke nye fælles udbudsområder med 
gevinstpotentiale 

 At opnå effektiviseringer og synergi gennem fælles tiltag, herunder fælles paradigmer, 
optimerede arbejdsgange, uddannelse, videndeling, IT-understøttelse og fælles 
sekretariatsfunktion. 

Deltagere 

Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
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Indledning
I denne økonomiske rapportering for 2. kvartal 2019 gives en status for økonomien i Gentofte Kommune 

for driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), anlægsudgifter og finansielle poster.

Der er udarbejdet en prognose for det forventede udgiftsniveau for hele året for driftsudgifterne, hvilket 

medfører en række tillægsbevillingsansøgninger i både opadgående og nedadgående retning. Samlet set 

søges om tillægsbevillinger for 34,0 mio.kr. for serviceudgifter og -16,5 mio.kr. for overførselsudgifter. 

I lighed med en lang række andre kommuner møder Gentofte Kommune et udgiftspres på de specialiserede 

socialområder, hvilket medfører merforbrug på områderne:

 Flere anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger på børneområdet (i alt 20,2 mio. kr.)

 Flere dyre enkeltsager og flere borgere i botilbud på voksenområdet (i alt 19,9 mio.kr.)

 Flere og mere udfordrede elever på specialundervisningsområdet (3,8 mio. kr.)

Hertil kommer en række mindreforbrug, der reducerer udgiftsniveauet for bl.a. Dagtilbud for Småbørn (2,6 

mio.kr.) og Forebyggelse, rehabilitering og pleje (3,6 mio. kr.).

Den samlede serviceramme for Gentofte Kommune forventes overholdt i 2019 ved, at de samlede tillægs-

bevillinger modsvares af tilsvarende mindreforbrug på andre områder.

Der er igangsat en række initiativer og analyser, der skal sikre, at Gentofte Kommune overholder service-

rammen:

 Der er iværksat analyser på de specialiserede socialområder

 Der er iværksat en række initiativer for Børn og Familie og voksenhandicapområdet

 Der sker en opbremsning i forbruget generelt, så der udvises tilbageholdenhed med bl.a. indkøb, 

kurser, uddannelse og besættelse af vakante stillinger

Initiativerne følges nøje, så der sker den nødvendige tilpasning uden uhensigtsmæssige konsekvenser for 

den løbende drift og service for borgerne.

Initiativerne vedrører 2019, da økonomien for 2020 og frem fortsat er uafklaret og afventer økonomiaftalen 

mellem regeringen og KL samt den kommende budgetproces.

Genbevillingerne fra 2018 til 2019 udgør i alt 28 mio. kr. og det er forventningen, og en forudsætning for 

overholdelse af servicerammen, at genbevillingerne vil ligge på samme niveau fra 2019 til 2020. 

Det samlede forbrug på anlæg (inklusiv ældreboliger og anlægsindtægter) forventes at udgøre 373,5 mio. 

kr., hvilket er et mindreforbrug på 159,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf udgør 152,3 mio. kr. 

mindreforbrug vedrørende anlæg eksklusiv ældreboliger og anlægsindtægter (anlæg der relaterer sig til 

anlægsrammen) Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydninger af igangsættelsen af en række 

projekter. 

I de finansielle poster skyldes ændringerne primært konsekvenserne af, at Gentofte Kommune har 

modtaget en udlodningsdel fra HMN GasNet.  
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Finansiering
Gentofte Kommune har - som en del af interessentkredsen - modtaget en udlodning på 62,3 mio. kr. i for-

bindelse med salg af HMN GasNet (del af HMN Naturgas I/S) til Energinet. Kommunen kan vælge at depo-

nere provenuet i 10 år, og betale en afgift på 20 pct. af provenuet, eller undlade at deponere og betale en 

afgift på 60 pct. Indtægten ekskl. 20 pct. afgift udgør 49,8 mio. kr. og indgår under ”finansiering”. Salgspro-

venuet på 62,3 mio. kr. tilføres investeringsbeholdningen, mens afgiften på 12,5 mio. kr. er hensat under 

”balanceforskydninger” (kortfristet gæld).

Anlæg
Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes samlet at blive netto 373,5 mio. kr. Det er 

sammensat af bruttoanlægsudgifter på 312,9 mio. kr. og 60,6 mio. kr. vedrørende øvrige anlægsudgifter, 

primært ældreboliger. 
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Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2020 (2021 – 2023) er anlægsbudgettet blevet gennemgået. 

Hvert enkelt anlægsprojekt er blevet vurderet og på baggrund heraf foreslås det, at budgettet til anlægsud-

gifter netto reduceres med 101,8 mio. kr. i 2019 og overføres til årene 2020 – 2023. Heraf vedrører 95,4 

mio.kr. bruttoanlægsudgifterne og de 6,4 mio. kr. vedrører øvrige anlægsudgifter. De søgte overførsler ind-

arbejdes i investeringsoversigten for 2020-2023.

Eksempler på større afvigelser vedr. bruttoanlægsudgifter:

 Puljen Boliger med 18,5 mio. kr., hvor midlerne ikke er søgt frigivet på nuværende tidspunkt.  

 Bank Mikkelsens Vej, serviceareal med 14,0 mio. kr., hvoraf de 13,0 mio. kr. søges udskudt til 2020, 

da projektet er forsinket ca. 8 mdr. i forhold til den oprindelige tidsplan.

 Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med 12,3 mio. kr., hvoraf 11,0 mio. kr. søges ud-

skudt til 2020. 

 Overbygning på Maglegårdshallen med 8,9 mio. kr., som søges udskudt til 2020.

I de 95,4 mio. kr. på bruttoanlægsrammen, der søges overført til 2020-2023, vedrører 3,9 mio. kr. Energi-

handlingsplanen, som søges fremrykket fra 2020-2022. Der søges i den forbindelse anlægsbevilling på 3,9 

mio. kr. til Energihandlingsplanen i 2019.

Det takstfinansierede område
Anlægsforbruget på det takstfinansierede område forventes at blive 94,0 mio. kr. svarende til et mindrefor-

brug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  

Finansposter

Balanceforskydninger

 Der hensættes statsafgift på 20 pct. af udlodning på 62,3 mio. kr. fra salg af HMN GasNet på 12,5 

mio. kr.

 Der forventes et mindreforbrug til grundkapitalindskud, hvoraf hovedparten forventes genbevilget 

til 2020. Grundkapitalindskuddene vedrører de almene familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen 

samt familieboligerne på Palle Simonsens Vej.

Forskydning i investeringsbeholdningen

 Gentofte Kommunes andel af delvis udlodning ved salg af HMN GasNet på 62,3 mio. kr. tilføres in-

vesteringsbeholdningen.

 Fremrykning af udgifter på 3,9 mio. kr. vedr. energihandlingsplanen. Udgifter til energihandlingspla-

nen finansieres af investeringsbeholdningen

Likviditet
Det samlede resultat forventes at blive et finansieringsunderskud på 124,9 mio. kr. med et tilsvarende træk 

på kommunekassen. Finansieringsunderskuddet er 197,8 mio. kr. lavere end i det korrigerede budget pri-

mært som følge af tidsforskydninger i anlægsforbruget.

Med en kassebeholdning primo 2019 på 359,7 mio. kr. forventes denne at blive på 234,7 mio. kr. ved årets 

udgang. 

Gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 

måneder eller likviditeten efter kassekreditreglen) skønnes til 520 mio. kr. ved udgangen af 2019. Dette skal 

ses i forhold til 490 mio. kr., som var vurderingen ud fra det oprindeligt vedtagne budget. Gennemsnitslikvi-

diteten beskriver bedre kommunens likviditetsmæssige position end størrelsen af ”kassebeholdningen” ul-

timo året, hvor der er et element af tilfældigheder mht. til betalingsdatoen på fakturaer.
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Serviceudgifter og overførselsudgifter - Opdelt på områder
Gentofte Kommune
Økonomisk Rapportering per

Beløb i mio. kr.   (netto)

Ansøgte 

tillægs-

bevillinger

Serviceudgifter

Teknik og Miljø, Skattefinansieret 139,5 140,2 0,1 140,3

2100 32  Park og Vej/Klima, natur og miljø 139,5 140,2 0,1 140,3

Kultur, Unge og Fritid 149,1 147,7 1,3 149,0

31400 40 Kultur 61,5 60,3 0,0 60,3

31390 39 Unge 11,2 11,4 -0,5 11,0

31380 38 Fritid 76,4 76,0 1,7 77,7

Børn og Skole 1.265,8 1.276,0 24,9 1.300,9

41420 42 Skole og Fritid 732,5 737,3 7,3 744,6

41440 44 Dagtilbud for småbørn 344,7 346,2 -2,6 343,6

41460 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 197,4 198,3 20,2 218,5

41470 47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge -8,8 -5,8 0,0 -5,8

Social og Sundhed 1.169,9 1.182,0 16,3 1.198,3

51500 50 Borgere med handicap 343,3 345,7 19,9 365,6

51530 53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 826,6 836,4 -3,6 832,7

Erhverv og Beskæftigelse 4,3 4,3 -0,3 3,9

71720 72 Arbejdsmarked og overførsler 4,3 4,3 -0,3 3,9

Politisk ledelse og administration 472,9 478,6 -8,8 469,7

61560 56 Politisk ledelse og administration 472,9 478,6 -8,8 469,7

Beredskabet 16,7 17,1 0,0 17,1

25340 34 Beredskab 16,7 17,1 17,1

Gentofte Ejendomme 168,6 169,0 0,7 169,7

61561 61 Gentofte Ejendomme 168,6 169,0 0,7 169,7

Serviceudgifter i alt 3.386,9 3.414,9 34,0 3.448,9

Forventet "Genbevilling" 2019 -> 2020 28,0

Serviceudgifter inkl. forventet "Genbevilling" 3.386,9 3.414,9 3.420,9

Overførselsudgifter

Børn og Skole 8,7 8,7 -4,0 4,7

414205 42 Skole og Fritid 0,9 0,9 -0,4 0,5

41420 03  - Erhvervsgrunduddannelser 0,9 0,9 -0,4 0,5

41461 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 7,8 7,8 -3,6 4,2

41460 57  - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv. 9,3 12,9 0,0 12,9

41460 22 - Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager -1,4 -5,1 -3,6 -8,7

Social og Sundhed 322,6 322,6 -12,5 310,1

51501 50  Borgere med handicap 22,8 22,8 -11,8 11,0

51500 57 - Kontante ydelser 38,5 38,5 -1,2 37,3

51500 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -15,7 -15,7 -10,6 -26,3

51500 46 - Tilbud til udlændinge 0,0 0,0 0,0

51531 53  Forebyggelse, rehabilitering og pleje 299,8 299,8 -0,7 299,1

51530 62 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 296,4 296,4 296,4

51530 0 - Almene ældreboliger 4,5 4,5 4,5

51530 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -1,0 -1,0 -0,7 -1,7

Erhverv og Beskæftigelse 496,7 496,7 0,0 496,7

71720 46 - heraf tilbud til udlændinge 23,7 23,7 -5,8 17,8

71720 48 - heraf førtidspensioner og personlige tillæg 119,6 119,6 5,1 124,7

71720 57 - heraf kontante ydelser 231,9 231,9 2,6 234,5

71720 58 - heraf revalidering 78,4 78,4 6,1 84,5

71720 68 - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger 43,2 43,2 -8,0 35,2

Politisk ledelse og administration 0,9 0,9 0,0 0,9

61560 06 - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed 0,9 0,9 0,9

Gentofte Ejendomme -26,5 -26,5 0,0 -26,5

61561 00              - heraf ældreboliger -26,5 -26,5 -26,5

Overførselsudgifter i alt 802,4 802,4 -16,5 785,9

Samlede driftsudgifter 4.189,3 4.217,3 17,5 4.234,8

2100 01 Forsyning -26,8 -29,7 -29,7

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Opr. Budget 2019 Korr. Budget 

2019 (KB)

Forventet 

regnskab (FR)
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De samlede tillægsbevillinger inden for servicerammen udgør 34,0 mio. kr. Det er sammensat af både posi-

tive og negative beløb, jf. tabellen ovenfor. Ansøgninger om tillægsbevillinger på de enkelte bevillingsområ-

der er beskrevet nedenfor. Der kommenteres kun på de områder, der søger tillægsbevillinger.

Tekniske omplaceringer

Der søges om en række budgetneutrale tekniske omplaceringer, som består af:

 Flygtningeudgifter finansieret af den centrale reserve (5,8 mio. kr.)

 Overførsler fra centrale løn- og barselspuljer (1,3 mio. kr.)

 Overførsler mellem bevillingsområder som følge af overførsler af f.eks. opgaver

Udmøntning af midler til håndtering af opgaver med flygtninge foretages som en budgetneutral omplace-

ring af generelle reserver. I alt foreslås for 1. halvår 2019 omplaceret 5,8 mio. kr. som fordeles på følgende 

opgaver:

 Børn og Skole - håndtering af velkomstklasser og specialundervisning af flygtningebørn m.v., (2,25 

mio. kr. i alt)

 Forebyggelse og sundhedsfremme - håndtering af ledsagede, uledsagede og familiesammenførte 

børn inden for områderne Børn og Familie og Tandplejen (2,725 mio. kr. i alt)

Serviceudgifter
Beløb i 1.000 kr.(netto) Tillægsbevilling Teknisk Omplacering I ALT

Teknik og Miljø 0 78 78

Park og Vej, Natur klima og miljø 0 78 78

Kultur, Unge og Fritid 1.724 -427 1.297

Kultur 0 23 23

Unge 0 -450 -450

Fritid 1.724 0 1.724

Børn og Skole 18.581 6.306 24.887

Skole og Fritid 4.150 3.131 7.281

Dagtilbud for småbørn -2.619 0 -2.619

Forebyggelse & Sundhedsfremme 17.050 3.175 20.225

Sociale Institutioner & Familie 0 0 0

Social og Sundhed 15.040 1.210 16.250

Borgere med handicap 18.000 1.895 19.895

Forebyggelse rehabilitering og pleje -2.960 -685 -3.645

Erhverv og Beskæftigelse -327 0 -327

Arbejdsmarked og overførsler -327 0 -327

Politisk ledelse og administration -996 -7.167 -8.163

Politisk ledelse og administration -3.574 -5.272 -8.846

Politisk led. adm. Gentofte Ejendomme 2.578 -1.895 683

Beredskabet 0 0 0

Beredskab 0 0 0

I ALT 34.022 0 34.022
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 Politisk ledelse og administration - administrativ håndtering af flygtninge og familiesammenførte 

voksne og børn inden for områderne Børn og Familie, boligplacering og ankomst til kommunen un-

der Social & Handicap samt håndtering af ydelsesudbetaling og den beskæftigelsesrettede sagsbe-

handling under Erhverv, Beskæftigelse og Integration (0,7 mio. kr. i alt)

 Frivilligt socialt arbejde (øget bemanding) i Netværkshuset, som hører under Forebyggelse, rehabili-

tering og pleje (0,075 mio. kr. i alt)

Teknik og Miljø

Park og Vej, Natur, klima og miljø

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

Kultur, Unge og Fritid

Unge

Der søges en teknisk omplacering vedrørende overførsel af årsværk på 0,45 mio. kr.

 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. september 2018 under punkt 13 at overføre 

et årsværk (0,45 mio. kr.) fra Unges Frie Tid til styrkelse af Kommunens SSP-indsats under Forebyg-

gelse og Sundhedsfremme.

Fritid

Der søges tillægsbevillinger for samlet 1,7 mio.kr.

 Der søges en tillægsbevilling på hhv. 0,156 mio. kr. til Kildeskovshallen samt 0,07 mio. kr. til Gen-

tofte Sportspark, til at dække meromkostningerne vedrørende ny prissætning af forsikringer i for-

bindelse med revideret opgørelse af arealer for anlæggene.

 Budgettet på el og varme i Gentofte Kommunes Idrætsanlæg i en årrække været budgetteret for 

lavt. Der søges derfor om en tillægsbevilling til at inddække differencen mellem budget og forven-

tet forbrug på hhv. 1,0 mio. kr. for el og 0,5 mio. kr. for varme. 

Børn og Skole

Skole og Fritid

Der søges tillægsbevillinger for samlet 7,3 mio.kr., hvoraf tekniske omplaceringer udgør 3,1 mio. kr.

 1,5 mio. kr. til dækning af ressourcebehov på specialskolen Søgårdsskolen. Beløbet er delvist forud-

sat finansieret ved opkrævning af udenbys børn for ekstra støtte. Der er et arbejde i gang om kort-

lægning af Søgårdsskolens profil, struktur og kapacitet.

 0,3 mio. kr. til ny rengøringsaftale på Søgårdsskolen, som dækker alle kvadratmeter.

 2,0 mio. kr. grundet mere udfordrede og flere elever på specialundervisningsområdet (ikke Sø-

gårdsskolen). Der blev også søgt og bevilget 2,0 mio. kr. i 2018 til mere udfordrede elever. Der var 

30 flere elever ultimo 1. kvartal 2019 i forhold til samme tidspunkt i 2018.

 0,4 mio. kr. til budgettilpasning af UU-Nord (budgetneutral omplacering inden for skoleområdet) 

 Hertil kommer 3,1 mio. kr. i tekniske omplaceringer vedrørende udgifter til flygtninge og løn- og 

barselspuljer, jf. ovenfor
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Der forventes søgt negativ tillægsbevilling grundet færre elever og antal indmeldte i skolefritidsordninger i 

den økonomiske rapportering for 3. kvartal, hvor de officielle elevtal pr. 5. september er kendte. Tillægsbe-

villingen forventes at kunne dække merudgiften på 2,9 mio. kr. som følge af flere elever i privatskoler og 

efterskoler, som også søges i rapporteringen for 3. kvartal.

Dagtilbud for småbørn

Der søges tillægsbevillinger for samlet -2,6 mio.kr.

 Merudgifter på 1,9 mio. kr. forårsaget af højere indskrivningstal på daginstitutionerne end forudsat 

i befolkningsprognosen. Indskrivningen fra 2018 til 2019 er dog faldet med 22 vuggestuebørn og 3 

børnehavebørn.

 Mindreudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger svarende til udgiftsni-

veauet for regnskab 2018.

 Mindreudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende den kommunale dagpleje.

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge

Der søges tillægsbevillinger for samlet 20,2 mio.kr., hvoraf tekniske omplaceringer udgør 3,2 mio.kr.

 Der forventes en stigning i antal og udgifter til anbringelser. Antallet af anbringelser forventes i 

2019 at udgøre 90 helårspladser mod 80 i 2018. Det medfører merudgifter på 7,2 mio. kr. En del af 

disse udgifter vedrører flygtninge i efterværn (uden statsrefusion) og finansieres af teknisk ompla-

cering på 2,5 mio. kr. fra generelle reserver. Der søges om en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr.

 Familiecentret - en række flygtningefamilier og familiesammenførte familier med børn vurderes 

fortsat at have behov for en indsats (typisk i form af fast kontaktperson) efter udløbet af den 3-

årige integrationsperiode, hvor Gentofte Kommune modtager refusion fra staten. Der forventes 

merudgifter på 2,5 mio. kr. 

 Dagbehandling – antallet af børn med dagbehandling forventes at stige til 78 helårspladser i 2019 

mod 69 helårspladser i 2018. Det medfører merudgifter på 2,9 mio. kr. 

 Eksterne kontaktpersoner – antallet af unge med ekstern kontaktperson forventes at stige med 12 

til 54 helårspladser i 2019. Det medfører merudgifter på 1,3 mio. kr.

 Aflastning og afløsning i hjemmet – der forventes 166 helårspladser i 2019 mod 154 i 2018. Det 

medfører merudgifter på 3 mio. kr.

 Børneterapien – der forventes et stigning på 8 helårspladser til 161 helårspladser i 2019 vedrø-

rende vedligeholdelsestræning og en stigning på 6 til 84 helårspladser vedrørende øvrig behand-

ling. Det medfører merudgifter på 4 mio. kr. Børn og Familie har bedt et revisionsfirma analysere 

området. 

 Der iværksættes en række initiativer for at imødegå det økonomiske pres i Børn og Familie, som 

skønnes at kunne reducere udgifterne med 1,35 mio. kr. i 2019. Initiativerne omfatter en fokuse-

ring af visitationskompetencen hos chef og ledere, en intensiv faglig og økonomisk gennemgang af 

de udgiftsdrivende foranstaltninger og implementering af en nyt IT-system, der understøtter aktivi-

tets- og budgetstyringen. 

 Der overføres et årsværk svarende til 0,45 mio. kr. fra Unges Frie Tid til styrkelse af kommunens 

SSP-indsats, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på sit møde den 24. september 2018 under punkt 

13.

 Derudover foretages en teknisk omplacering på samlet 2,7 mio.kr. vedrørende udgifter til håndte-

ring af flygtninge i Børn og Familie (2,5 mio. kr. jf. ovenfor) og i Tandplejen (0,2 mio. kr.).
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Social og Sundhed

Borgere med handicap. 

Der søges om tillægsbevillinger på samlet 19,9 mio.kr., hvoraf tekniske omplaceringer udgør 1,9 mio. kr.

 Det forventes, at antallet af borgere i botilbud stiger med netto 8 borgere i botilbud i 2019 til 283. 

Der er budgetlagt med 275 i 2019. Baggrunden for nettotilgangen er blandt andet stigende gen-

nemsnitsalder og lavere afgang. Det medfører en samlet merudgift på 6,3 mio. kr.

 Fire borgere er blevet visiteret til et omfattende støttebehov end tidligere. For en enkelt borger 

med et komplekst støttebehov forventes helårsudgiften i 2019 at udgøre 11 mio. kr., hvilket er 8 

mio. kr. mere end forventet. Dertil kommer enkelte borgere med erhvervet hjerneskade, som nu 

har behov for mere støtte end forventet i 2018. Det medfører samlet merudgifter i 2019 på 13,9 

mio. kr. De stigende udgifter modsvares delvist af højere refusion på 6 mio. kr. vedrørende særligt 

dyre enkeltsager, jf. nedenfor under overførsler. 

 Alkoholbehandling – der forventes merforbrug på 0,5 mio. kr., idet flere borgere starter i misbrugs-

behandling

 For Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) forventes et lavere antal og aktivitetsniveau end bud-

getteret. Fra 2. kvartal 2019 forventes der tre borgere færre, hvilket medfører mindreudgifter på 3 

mio. kr. i 2019. 

 Der forventes et mindreforbrug på i alt 1 mio. kr. til henholdsvis kørsel af borgere i bo- og dagtilbud 

og kommunens tinglysningsafgift i forbindelse med pensionisters indefrysning af ejendomsskatter. 

 Udgifterne til sikrede pladser på Kofoedsminde er stigende og fordeles mellem kommunerne efter 

objektive kriterier (indbyggertal). Der betyder i 2019 merudgifter på 1,3 mio. kr. 

 Der forventes færre takstindtægter på 1,9 mio. kr. i forbindelse med indflytninger i de ny handicap-

boliger på Bank-Mikkelsens Vej. Baggrunden er, at finansieringen af ejendomsdriften skifter fra 100 

pct. finansiering via taksten til, at det kun er servicearealet (25 pct. i det konkrete tilfælde), der er 

takstfinansieret. Den resterende ejendomsdrift finansieres via beboernes husleje. Nedgangen mod-

svares af tilsvarende faldende ejendomsudgifter på Gentofte Ejendommes bevillingsområde. 

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Der søges tillægsbevillinger for samlet -3,6 mio. kr., hvoraf tekniske omplaceringer udgør -0,685 mio. kr.

 Der søges tillægsbevilling på 1,34 mio. kr. til ægteparboliger på Søndersøhave (kommunale plejebo-

liger). Jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning februar 2018 vedrørende omdannelsen af Søn-

dersøhave, tilføres budget til ægteparboliger i forbindelse med de løbende økonomiske rapporte-

ringer i takt med at flere og flere boliger bliver beboet af ægtepar.

 Der frigøres 4,3 mio. kr. fra ældrepuljen, klippekortsordning og midler fra den ældre medicinske 

patient på grund af vigende efterspørgsel og afsluttede indsatser til finansiering af Tranehavens re-

novering m.v. 

 Udgifterne til uddannelse af sosu-elever ligger på et lavere niveau end budgetteret. Der forventes 

et mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

 Der forventes merudgifter på hjælpemidler på 4,2 mio. kr. Der er flere borgere som bevilges hjæl-

pemidler, hvilket medfører flere udgifter end budgetlagt. 

 Der forventes tekniske omplaceringer på -0,685 mio. kr. Der omplaceres 1 mio. kr. til IT vedrørende 

øgede driftsudgifter til nyt omsorgssystem (Nexus og FSIII). Derudover tilføres området 0,24 mio. 

kr. i pensionsbidrag samt 0,075 mio. kr. fra flygtningepuljen.  
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Erhverv, beskæftigelse og Integration

Arbejdsmarkedet 

Der søges tillægsbevillinger for samlet -0,3 mio. kr. 

 Udgifterne til voksne på produktionsskoler forventes på samme niveau som i 2018 og tidligere år. 

Det svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

 Udgifterne til forsikrede ledige i løntilskud ansat i kommunen forventes på et lavere niveau end 

budgetteret. Varigheden for ansættelser med løntilskud er nedjusteret fra seks til fire måneder. Det 

svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

 Som følge af den nye lov om erhvervsfremme skal den tværkommunale erhvervsservice leveres af 

Erhvervshusene, som baseres på de tidligere væksthuse, hvor Gentofte Kommune har betalt en 

fastsat medlemsbetaling til Fonden for Væksthuse og aktivitetsudgifter i forbindelse med kurser og 

cafemøder for iværksættere. Med den nye lov udvides erhvervshusenes portefølje blandet andet 

ved, at ydelserne tilbydes alle virksomheder, mens den øvrige kommunale erhvervsindsats sløjfes. 

Da Gentofte ikke har haft en selvstændig lokal indsats, medfører lovændringen merudgifter. Der 

søges om tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

Politisk ledelse og administration

Politisk ledelse og administration

Der søges tillægsbevillinger for samlet -8,8 mio. kr., hvoraf tekniske omplaceringer udgør -5,3 mio.kr.

 Ekstraordinære indtægter på 2,6 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension (overførsel af samlet 

pensionsforpligtelse for tjenestemand fra anden kommune, der ansættes i Gentofte Kommune, der 

derfor overtager pensionsforpligtelsen samt forhøjelse af pensionsalder).

 Forventet merindtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende indkøbsaftaler, der de senere år har medført en 

højere bonus vedr. taxa og vikarudgifter end budgetteret.

 Indtægter og udgifter i IT på 0,2 mio. kr. nedjusteres som følge af ændrede opgaver (opgaver vedr. 

UU Nord bortfalder).

 Udgifterne til tjenestemandspension er ikke steget i samme omfang som forventet i den aktuelle 

budgettering og derfor foreslås en reduktion af bevillingen på 1,5 mio. kr.

 Udgifterne til kommunens barselspulje er i stigning, som følge af at flere medarbejdergrupper er 

omfattet af reglerne for barselsdagpenge samt en generel stigning i antallet af medarbejdere på 

barsel. Derfor foreslås en forøgelse af bevillingen på 1,5 mio. kr. 

 Overførsel fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje på 1,0 mio. kr. til IT vedrørende implemente-

ring af fagsystemerne FSIII og Nexus.

 Tekniske omplaceringer til andre bevillingsområder fra centrale løn- og barselspuljer samt generelle 

reserver udgør netto -6,3 mio. kr.

Gentofte Ejendomme - merforbrug på 0,7 mio. kr. 

Der søges tillægsbevillinger for samlet 0,7 mio. kr., hvoraf tekniske omplaceringer udgør -1,9 mio. kr.

 Nulstilling af huslejeindtægt fra Novafos på Ørnegårdsvej på 0,8 mio. kr. Huslejeindtægterne skulle 

være kommet fra udlejning af boliger til flygtninge, men boligerne er endnu ikke taget i brug.

 Budgetlægning af udgifter vedr. ny serviceorganisation for udvendig vedligeholdelse på Bank-Mik-

kelsens på 3,5 mio. kr. og budgetlægning af tilsvarende indtægter på 3,5 mio.kr.



ØKONOMISK RAPPORTERING FOR 2. KVARTAL 2019

11

 I forbindelse med indflytning i de nye handicapboliger på Bank-Mikkelsens vej budgetlægges ejen-

domsdrift af servicearealer, 1. etape i 11 måneder med 0,7 mio. kr.

 I forbindelse med indflytning i de nye handicapboliger på Bank-Mikkelsens Vej, skifter finansierin-

gen af ejendomsdriften fra 100 pct. finansiering via taksten til, at det kun er servicearealet (25 pct. i 

det konkrete tilfælde) der er takstfinansieret. Den resterende ejendomsdrift finansieres via beboer-

nes husleje. Det medfører faldende ejendomsudgifter på 1,895 mio.kr. hos Gentofte Ejendomme, 

der omplaceres til finansiering af faldende takstindtægter på bevillingsområdet ’Borgere med Han-

dicap’.

 Der forventes øgede udgifter til Byens Hus til brandsikring som følge af ændret anvendelse af byg-

ningen. Der søges om tillægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Børn og Skole

Skole og Fritid - mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 

 -0,4 mio. kr. budgettilpasning UU-Nord (budgetneutral omplacering inden for skoleområdet) 

Forebyggelse og Sundhedsfremme for Børn og Unge – merindtægt på 3,6 mio. kr.

 Børn og Families refusion fra særligt dyre enkeltsager udviser en merindtægt på 2,6 mio. kr. efter 

udarbejdelsen af refusionsopgørelsen for 2018. På baggrund af refusionsniveauet for 2018 opjuste-

res indtægten for 2019 med 1,0 mio. kr.

Overførselsudgifter
Beløb i 1.000 kr.(netto) Tillægsbevilling Teknisk Omplacering I ALT

Teknik og Miljø 0 0 0

Park og Vej, Natur klima og miljø 0 0 0

Kultur, Unge og Fritid 0 0 0

Kultur 0 0 0

Unge 0 0 0

Fritid 0 0 0

Børn og Skole -4.028 0 -4.028

Skole og Fritid -400 0 -400

Dagtilbud for småbørn 0 0 0

Forebyggelse & Sundhedsfremme -3.628 0 -3.628

Sociale Institutioner & Familie 0 0 0

Social og Sundhed -12.500 0 -12.500

Borgere med handicap -11.800 0 -11.800

Forebyggelse rehabilitering og pleje -700 0 -700

Erhverv og Beskæftigelse 0 0 0

Arbejdsmarked og overførsler 0 0 0

Politisk ledelse og administration 0 0 0

Politisk ledelse og administration 0 0 0

Politisk led. adm. Gentofte Ejendomme 0 0 0

Beredskabet 0 0 0

Brand 0 0 0

I ALT -16.528 0 -16.528
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Social og sundhed 

Borgere med handicap – merindtægter på 11,8 mio. kr.

 Da flere borgere visiteres til højere støttebehov og dermed høje årlige omkostninger, forventes 

øgede refusionsindtægter fra staten. Refusionsindtægten forventes i 2019 at stige med 6,0 mio. kr., 

hertil kommer den endelige beregning af refusionsindtægten for 2018, der resulterede i yderligere 

4,6 mio. kr. 

 Der forventes færre udgifter til enkeltydelser. Mindreforbruget udgør 1,2 mio. kr. 

Forebyggelse, rehabilitering og pleje – merindtægter på 0,7 mio. kr.

 Udgifterne til særligt dyre enkeltsager er stigende og der forventes derfor flere indtægter fra stats-

refusion. Der forventes merindtægter på 0,7 mio. kr.

Erhverv, beskæftigelse og integration 

Arbejdsmarkedet - budgettet forventes overholdt

Budgettet forventes overholdt, men der forventes flere modsatrettede bevægelser i de underliggende bud-

getter, som er nærmere uddybet nedenfor:

 Med en flygtningekvote på 18 personer i 2019 forventes et lavere antal flygtninge i 2019 end ved 

budgetlægningen. Det medfører et lavere udgiftsniveau og budgettet reduceres med 5,9 mio. kr. 

 Tilgangen til førtidspension har været større end forventet og afgangen har været lidt lavere end 

forventet ved budgetlægningen. Der forventes øgede udgifter på 5,1 mio. kr. 

 På baggrund af udviklingen primo 2019 forventes et fortsat fald primært i antallet af borgere på 

kontant- og uddannelseshjælp samt et mindre fald i sygedagpenge. Det medfører færre udgifter til 

forsørgelse på 4 mio. kr. 

 Ved budgetlægningen for 2019 forventedes et fald i antallet af forsikrede ledige. I slutningen af 

2018 og starten af 2019 er ledigheden steget. Der forventes nu et højere antal forsikrede ledige 

end budgetlagt. Det medfører øgede udgifter til medfinansiering på 6,7 mio. kr. 

 Flere borgere forventes i ressourceforløb i 2019 end budgetlagt. Stigningen i 2018 er fortsat ind i 

2019 og det medfører øgede udgifter til forsørgelse på 6,1 mio. kr. 

 Udgifterne til aktivering m.v. forventes på et lavere niveau end budgetteret. Der forventes et lavere 

forbrug pr. person i 2019 end budgetteret. Dertil kommer et lavere antal borgere i seniorjob. Sam-

let forventes mindreudgifter på 8 mio. kr. 
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Fra Ercan Idriz 

 

Til Gentofte kommune 

 

  
 

 
Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 

 

Resumé 

Novafos ansøger hermed på vegne af Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos Spildevand Gentofte 

A/S og Novafos Vand Sjælsø A/S Gentofte kommune om udstedelse af kommunal lånegaranti 

med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. 

 

Lånegarantierne søges med baggrund i de i Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos Spildevand 

Gentofte A/S og Novafos Vand Sjælsø A/S forventede gennemførte investeringer i 2019. Der sø-

ges om en garanti på op til 216,2 mio. kr. fordelt med 28,8 mio. kr. til Novafos Vand Gentofte A/S, 

170,6 mio. kr. til Novafos Spildevand Gentofte A/S og 16,8 mio. kr. til Novafos Vand Sjælsø A/S. 

 

Baggrund 

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kom-

munal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og 

spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 216,2 mio. kr. til Novafos Vand Gen-

tofte A/S, Novafos Spildevand Gentofte A/S og Novafos Vand Sjælsø A/S. 

 

Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at så-

danne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommuner-

nes låneramme. 

 

I 2019 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKre-

dit, der omlægges til endelig lån i 2020, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2019 er 

opgjort. 

 

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos’ lånepolitik optaget i danske kr. med 

fast rente. 

 

Udover rente til KommuneKredit vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig 

garantiprovision på 0,5 % af restgælden. Den samlede garantiprovision beregnes af Gentofte 

kommune. 
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Vurdering 

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2019 i Novafos Vand Gentofte A/S, No-

vafos Spildevand Gentofte A/S og Novafos Vand Sjælsø A/S søges om kommunal lånegaranti på 

op til: 

- 216,2 mio. kr. Heraf: 

o 28,8 mio. kr. til Novafos Vand Gentofte A/S  

o 170,6 mio. kr. til Novafos Spildevand Gentofte A/S 

o 16,8 mio. kr. til Novafos Vand Sjælsø A/S 
 

Underskrift af lånedokumenter vil ske efter godkendelse af den kommunale lånegaranti. 

 

Indstilling 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstilles: 

 

At der stilles kommunal garanti på op til 216,2 mio. kr. for Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos 

Spildevand Gentofte A/S og Novafos Vand Sjælsø A/S med henblik på at Novafos efterfølgende 

på vegne Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos Spildevand Gentofte A/S og Novafos Vand 

Sjælsø A/S etablerer lån hos KommuneKredit. 
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               27. august 2019
                                                                                                                       EMN-2019-03530
Erhvervsminister Simon Kollerup
Erhvervsministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K.

        UDKAST

          
Kære Simon Kollerup,

Endnu en gang tillykke med posten som erhvervsminister – jeg ser frem til et godt og konstruktivt 
samarbejde.

Måske har du haft lejlighed til at følge sommerens medieomtale og debat om, at Gentofte 
Kommune og 3F ønsker, at kommuner skal have mulighed for kun at indgå kontrakter med 
virksomheder, der det seneste år har haft lærlinge ansat.

Danmark er som bekendt i en situation, hvor der om få år vil være massiv mangel på faglært 
arbejdskraft inden for flere brancher. I 2025 vil der mangle næsten 70.000 faglærte hænder. Og 
samtidig mangler over 8.000 unge en læreplads ifølge Undervisningsministeriets officielle
opgørelse fra februar 2019 – og tallet er formentlig højere, da omkring 15.000 unge aktuelt står 
registrerede som praktikpladssøgende på Praktikpladsen.dk. Det er på alle måder uholdbart – både 
for den enkelte unge og for Danmark.

Gentofte Kommune ser det som en bunden og fælles opgave for den offentlige sektor og også de 
private virksomheder at gøre en ekstra indsats for at løse behovet for flere lærlingepladser. Og der 
er brug for nye idéer og initiativer, hvis billedet skal ændres.

Derfor har vi udviklet en ny model for lærlingeklausuler, som vil kunne medvirke til at sikre, at vi 
ikke i fremtiden står i en situation, hvor vi ikke har hænder nok på arbejdsmarkedet. En model, som 
Gentofte Kommune håber, andre vil lade sig inspirere af, og som erhvervsministeren vil bane vejen 
for.

Efter modellen skal en virksomhed have haft lærlinge ansat i minimum ét år, hvis den skal komme i 
betragtning til eksempelvis en byggeopgave i det offentlige. Antallet af lærlinge skal være én per ti 
faglærte medarbejdere i virksomheden. De mindre virksomheder kan gå sammen og dele 
lærlingeansvaret, så de kan opfylde kravet. Jeg vedlægger til orientering et notat, der indeholder en 
mere uddybende beskrivelse af den lærlinge-model, som Gentofte Kommune ønsker at arbejde med.
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Med denne model suppleres de nuværende regler om lærlingekrav i f.eks. byggekontrakter med et 
krav om, at virksomheder skal have lærlinge ansat bagudrettet for at kunne byde på opgaven. De
supplerende krav skønnes at give væsentlig flere lærlingepladser alene i byggebranchen, hvis det at 
have lærlinge ansat er en forudsætning for at byde på en opgave, idet virksomhederne i endnu 
højere grad vil fokusere på kontinuerligt at ansætte lærlinge, og f.eks. ikke kun når det er 
”nødvendigt” i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

Kravet om, at virksomhederne skal have vist samfundsansvar ved at have ansat lærlinge kræver 
efter vores opfattelse ændrede regler. For at modellen kan blive en realitet, vurderer vi således, at 
udbudsloven og udbudsdirektivet skal ændres.

Gentofte Kommune skal på denne baggrund anmode erhvervsministeren om at tilvejebringe det 
fornødne lovgrundlag, der gør det muligt for kommunerne kun at indgå kontrakter med 
virksomheder, der det seneste år har haft lærlinge ansat.

Jeg håber at kunne få lejlighed til at uddybe og drøfte vores initiativ på et møde.

Med venlig hilsen

Hans Toft

Kopi af dette brev med bilag er sendt til: Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil

Vedlagt: 

 Referat af kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019, dagsordenens punkt 16

 Lærlinge-model – Sådan vil Gentofte Kommune gerne arbejde med lærlingekrav 



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Lærlingemodel - Sådan vil 

Gentofte Kommune gerne 

arbejde med 

lærlingekrav.docx

Dokument Titel: Lærlingemodel - Sådan vil 

Gentofte Kommune gerne 

arbejde med lærlingekrav

Dokument ID: 3075168



Lærlinge-model – sådan vil Gentofte Kommune gerne arbejde med lærlingekrav

Lærlingekrav:

 Virksomheden skal det seneste år forud for tidspunktet for offentliggørelse af 

udbud/kontraktindgåelse, have haft i gennemsnit 1 lærlingeårsværk ansat pr. 10 faglærte årsværk. 

 For mindre virksomheder med under 10 faglærte, kan man opfylde forpligtelsen ved at gå sammen 

og i fællesskab opfylde kravet om at have haft mindst 1 lærlingeårsværk ansat pr. 10 faglærte 

årsværk det seneste år.

 En hovedentreprenør er ansvarlig for, at også eventuelle underentreprenører opfylder kravet.

Kun bagudrettet, bortset fra store og langvarige kontrakter

 Når virksomheden har dokumenteret, at kravet er opfyldt i forbindelse med udbuddet/kontraktens 

indgåelse, stiller Gentofte Kommune ikke yderligere krav eller fører efterfølgende kontrol med 

kravet. I store og langvarige kontrakter stiller vi dog også krav om et antal lærlinge fremadrettet, 

mens opgaveløsningen pågår (se nedenfor).

 Ved udbud af ”store og langvarige kontrakter” suppleres med et krav om anvendelse 1 lærling pr. 

10 faglærte fremadrettet, men uden at der stilles krav om, at lærlingene skal være ansat til at 

opfylde den specifikke kontrakt.  En ”stor og langvarig kontrakt” defineres som: kontrakter med en 

varighed på minimum 6 måneder, og en lønsum for faglærte på 4 mio. kr. Her er hentet inspiration 

fra vejledning om sociale klausuler i udbud fra december 2018, hvori tærsklerne for krav om 

lærlinge er: Kontrakter med en varighed på minimum 6 måneder, og en kontraktværdi på mindst 5 

mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

Hvilke opgaver:

 Bygge- anlægsopgaver, og 

 Tjenesteydelser med et driftselement (f.eks. kantinedrift, madlavning, grøn vedligehold).

Bortfald af forpligtelsen:

 Lærlingeforpligtelsen bortfalder efter samme regler, som en arbejdsgiver efter Trepartsaftalen 

fritages for at betale merbidrag, herunder hvis en virksomhed har opslået en læreplads i 90 dage 

uden at få nogen ansøgninger.  

Dokumentation:

 Virksomheden fremsender på kommunens anmodning en udskrift fra AUB-systemet oprettet i 

forbindelse med Trepartsaftalen, hvor det er muligt at lave et udtræk af antallet af faglærte og 

lærlinge i den konkrete virksomhed. Hovedentreprenører vil skulle sikre sig dokumentation fra sine 

underentreprenører. 

 For virksomheder med færre end 10 faglærte med forpligtende aftale med en eller flere andre små 

virksomheder, kan dokumentationen ske ved fremsendelse af den forpligtende aftale sammen med 

udskriften fra AUB-systemet. 

 Udenlandske virksomheder kan dokumentere på anden vis. 



Overgangsordning:

 Ordningen kan tidligst træde i kraft 6 måneder efter beslutningens træffes. 

 Herefter skal en virksomhed på kommunens anmodning dokumentere, at den siden ordningen er 

trådt i kraft frem til udbuddets gennemførelse /kontraktens indgåelse i gennemsnit har haft 1 

lærlingeårsværk pr. 10 faglærte årsværk. 

 Et år efter ordningens ikrafttræden vil en virksomhed skulle kunne opfylde kravet 1 år bagud.

Nystartede virksomheder:

 For nystartede virksomheder skal kravet opfyldes fra 1 måned efter virksomhedens stiftelse, dog 

tidligst 1. januar 2020.

14. august 2019
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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

Side 3 af 3



Dokument Navn: Ny tidsplan for politisk behandling Budget 

2020.docx

Dokument Titel: Ny tidsplan for politisk behandling Budget 

2020

Dokument ID: 3064158

Placering: Emnesager/Gentofte-Plan 2020 - Politiske 

sager/Dokumenter

Dagsordens titel Revideret tidsplan for Gentofte-Plan 2020

Dagsordenspunkt nr 17

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2

Dette dokument blev genereret af





Gentofte Kommune 5. august 2019
Økonomi-Finans PIDA/LIBN

Revideret tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020

Dato Aktør Aktivitet/ Emne

18. marts Økonomiudvalget Godkende proces for Gentofte-Plan 2020

23. september Kommunalbestyrelsens 

medlemmer

Orientering om økonomiaftalen mellem KL og 
regeringen.

Ultimo september KL Landsprognose om forventningerne til budget 2020 og 

regnskab 2019

1. oktober Økonomiudvalget 1. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020

7. oktober Kommunalbestyrelsen 1. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020

11. oktober, 

kl. 10

Partigrupper Frist for aflevering af eventuelle ændringsforslag til 

Gentofte-Plan 2020

16. oktober, 

kl. 10

Partigrupper Frist for aflevering af oversigt over, hvilke punkter i 

ændringsforslagene der ønskes til særskilt afstemning

Medio oktober –
dato afklares

Borgmesteren Møde med Kontaktudvalget

Ultimo oktober KL Ny landsprognose om forventningerne til budget 2020

28. oktober Økonomiudvalget 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020

4. november Kommunalbestyrelsen 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020
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Oprindelig tidsplan for udarbejdelse af Gentofte-Plan 2020 vedtaget af Økonomiudvalget 18. marts 2019

Dato Aktør Aktivitet/ Emne

18. marts Økonomiudvalget Godkende proces for Gentofte-Plan 2020

17. juni Kommunalbestyrelsens 

medlemmer

Orientering om økonomiaftalen mellem KL og 

regeringen.

24. juni Økonomiudvalget Møde med repræsentanter for Hovedudvalget

26. august Kommunalbestyrelsens 

medlemmer

Orientering om kommunens overordnede økonomi, 
herunder mere sikre skøn over kommunens indtægter i 
2020.

Ultimo august KL Landsprognose om forventningerne til budget 2020 og 

regnskab 2019

2. september Økonomiudvalget Indstilling af forslag til Gentofte-Plan 2020 til 1. 

behandling i Kommunalbestyrelsen

11. september Kommunalbestyrelsen 1. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020

Medio september KL Ny landsprognose om forventningerne til budget 2020

18. september, 

kl. 10

Partigrupper Frist for aflevering af eventuelle ændringsforslag til 

Gentofte-Plan 2020

20. september, 

kl. 10

Partigrupper Frist for aflevering af oversigt over, hvilke punkter i 

ændringsforslagene der ønskes til særskilt afstemning

1. oktober Økonomiudvalget 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020

7. oktober Kommunalbestyrelsen 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020
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