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1 (Åben) Forslag til tillæg 1 til lokalplan 218. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2015-02467

Resumé
Som led i bestræbelserne på at øge boligkapaciteten til opfyldelse af kommunens forpligtelser efter 
servicelovens og integrationsloven, er der udarbejdet forslag til et lokalplantillæg, der vil gøre det 
muligt at indrette 8 – 14 boliger i tagetagen på Stolpegårdsvej 24 ”Drosselbo”.

Der skal tages stilling til om forslaget til lokalplantillæg skal udsendes i offentlig høring. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 26. januar 2014, pkt. 13, med 18 stemmer for 1 undlod at 
stemme (Ø), bl.a. at der etableres 8 – 14 klubværelser i tagetagen på bygningen Stolpegårdsvej 24.

Bygningen var tidligere en afdeling under Plejehjemmet Egebjerg med aflastningsboliger og 
administrative funktioner. Siden opførelsen af plejehjemmet Jægersborg Have har bygningen stået 
tom. Stueetagen og 1. salen skal ombygges til administrative funktioner under Handicap Drift.

I tagetagen kan der indrettes 8 – 14 klubværelser med fælles køkken og bad.

Bygningen er omfattet af lokalplan 218 for Egebjerg Plejehjem, som fastlægger lokalplanområdets 
anvendelse til offentlige formål. Indretning af boliger vil være i strid med lokalplanens formåls- og 
anvendelsesbestemmelser og tilvejebringelse af en ny lokalplan er derfor fornøden.

Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 218.1. Lokalplanen har karakter af et tillæg til den 
gældende lokalplan og har til formål at udvide anvendelsesbestemmelsen, således at det er muligt at 
indrette et mindre antal boliger.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. De miljømæssige konsekvenser 
ved planens realisering er så begrænsede at det ikke er nødvendigt at udarbejde miljøvurdering jf. lov 
om miljøvurdering af planer og programmer.   

Vurdering
Det foreslås, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 218 vedtages og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til tillæg 1 til lokalplan 218 for plejehjemmet Egebjerg (lokalplan 218.1) vedtages og 
udsendes i 8 ugers offentlig høring.  

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 16-02-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.
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Bilag
! Lokalplanforslag 218.1 (165064 - EMN-2015-02467)

2 (Åben) Forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole. Offentlig høring

Sags ID: EMN-2015-02007

Resumé
Der er udarbejdet forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole. Lokalplanen giver mulighed for 
opførelse af tidssvarende stald- og ridefaciliteter for rideskolen.
Der skal tages stilling til om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 17. juni 2013, pkt. 7, lokalplan 353 for Jægersborg Allé 
170A-C og 172. Lokalplanen, der blev udarbejdet for at give mulighed for indretning af havecenteret 
"Plantekassen", giver også mulighed for en renovering af rideskolens faciliteter i form af tilbygninger til 
de eksisterende, bevaringsværdige ride- og staldbygninger.

Kultur og Fritidsudvalget godkendte enstemmigt den 6. november 2013 (pkt. 7), at starte 
projekteringen indenfor rammerne af den vedtagne lokalplan.

Gentofte Ejendomme har i løbet af 2014 gennemført en række analyser af såvel behov som 
bygningsmæssige muligheder og vurderer nu, at projektets målsætning om at etablere en større 
ridebane og efterleve kommende lovkrav ikke er mulig at gennemføre indenfor de nuværende 
rammer. 

På den baggrund har Kultur og Fritidsudvalget på sit møde den 4. februar 2015, pkt. 1, enstemmigt 
vedtaget et revideret projekt, der indebærer nedrivning af den eksisterende ridehal og stald med 
henblik på nyopførelse. Byggeriet tager udgangspunkt i den nuværende bygningers placering med 
henblik på at opretholde gårdrummets rumlige kvalitet.

Lokalplan 353 indeholder en bestemmelse om, at væsentligt nyt byggeri, i form af en ny ridehal, 
forudsætter tilvejebringelse af en supplerende lokalplan. På den baggrund er der udarbejdet forslag til 
lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole, som giver mulighed for opførelse af det af Kultur og 
Fritidsudvalget tiltrådte projekt.
  
Lokalplan 370 omfatter det samme område som lokalplan 353. Lokalplan 353 udgår ved den endelige 
vedtagelse af lokalplan 370. De bestemmelser der i følge lokalplan 353 gælder for havecenteret 
"Plantekassen" er overført til den nye lokalplan. Dog er grænsen mellem havecenter og rideskole 
justeret i overensstemmelse med gældende lejekontrakter.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse med et omfang og placering stort set i 
overensstemmelse med det i den tidligere lokalplan 353 fastlagte byggefelt og maksimale
bygningshøjde.
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De stald- og ridebygninger, der ifølge lokalplan 370 vil kunne nedrives, er opført i 1909 af den 
dengang anerkendte arkitekt Emanuel Monberg. Arkitekturen er nationalromantik, men afspejler ikke 
en interessant arkitektur for sin tid. Det vurderes, at den samlede bevaringsværdi vil være på samme 
niveau uanset om der istandsættes eller bygges nyt. 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, enkeltområde 4.D 2, der 
fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 40.

Vurdering
Lokalplanforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. I henhold til denne 
lov er det vurderet at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Planens realisering vil ikke give anledning til 
nævneværdige miljømæssige ændringer, ligesom de fysiske forandringer ligger indenfor rammerne af 
den hidtidige planlægning. 
Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i en 8 ugers offentlig høring og at der afholdes et
borgermøde i høringsperioden.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole vedtages og udsendes i offentlig høring.
2. At der afholdes et offentligt møde om lokalplanforslaget i høringsperioden.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 16-02-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag
! Forslag til lokalplan 370 (133447 - EMN-2015-02007)

3 (Åben) Ibstrup Rideskole godkendelse af projekt samt anlægsbevilling

Sags ID: GEO-2015-00390

Resumé

På baggrund af Ibstrup Rideskoles ansøgning om udvidelse af eksisterende forhold og kravene i 
Lov om Hestehold er der udarbejdet et revideret forslag, der indstilles til godkendelse. Endvidere 
ansøges om en anlægsbevilling af 2,85 mio. kr. til projektets gennemførelse med finansiering over 
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det i investeringsoversigten anviste rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 til ombygning af 
rideskole.

Baggrund

Ibstrup Rideskole ansøgte i 2013 om en udvidelse af de eksisterende forhold på rideskolen med 
henblik på at få en større ridehal, der opfylder Dansk Ride Forbunds størrelseskrav. Ibstrup 
Rideskole får hermed mulighed for at søge om optagelse i Dansk Ride Forbund. Endvidere følger 
det af Lov om Hestehold, at kravene i henholdsvis 2016 og 2020 skærpes f.s.v.a. krav til 
boksstørrelser, dagslysindfald, belægninger og foldarealers størrelse m.v. Rideskolens fysiske 
forhold lever ikke på nuværende tidspunkt op til de nye lovkrav. Der blev derfor udarbejdet en 
plan for en om- og udbygning af Ibstrup Rideskole, der bestod i en udvidelse af boksstørrelser og 
ridehal, hvor det nuværende bebyggede areal blev forøget med ca. 50% ved en om- og 
tilbygning. 

Projektet blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget den 6. november 2013 (pkt. 7), hvor det 
enstemmigt blev besluttet at opstarte projekteringen af projektet. 

Gentofte Ejendomme har i løbet af 2014 gennemført en række analyser af såvel behov som 
bygningsmæssige muligheder på stedet. Konklusionen heraf er, at projektets målsætning om at 
etablere en større ridebane og efterleve kommende lovkrav ikke er mulig at gennemføre i de 
nuværende rammer. Det er Gentofte Ejendommes vurdering, at de eksisterende bygninger er i 
sådan forfatning, at en delvis bevarelse ikke er teknisk eller økonomisk er forsvarlig. 

Gentofte Ejendomme anbefaler derfor at projektet revideres. Ændringen indebærer nedrivning af 
både den eksisterende ridehal og ridestald til fordel for et nybyggeri. Nybyggeriet tager 
udgangspunkt i de eksisterende bygningers placering med henblik på at opretholde gårdrummets 
nuværende kvaliteter. Der tilstræbes desuden et byggeri, der i materialekarakter, højde og 
facadeproportionering stemmer overens med det nuværende bygningsudtryk, blot i en mere 
tidssvarende fortolkning. Nybyggeri af stald og ridehal koster 1,2 mio. kr. mere end om- og 
tilbygningsprojektet fra 2013 blev anslået til at koste. Merudgiften finansieres af det samlede 
rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 til ombygning af Ibstrup Rideskole.

Kultur og Fritidsudvalget bedes godkende, at projektet ændres fra primært at have været en 
ombygningssag til nu at omfatte nedrivning og nyopførelse af stald og ridebane. Nyopførelsen vil 
være med samme beliggenhed og stort set inden for det byggefelt, der er udlagt i den 
eksisterende lokalplan 353 for området. Men da Lokalplan 353 indeholder en bestemmelse om at 
væsentligt nyt byggeri, i form af en ny ridehal, forudsætter tilvejebringelse af en supplerende 
lokalplan, behandler Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen sideløbende i 
februar 2015 projektet som en del af vedtagelsen af lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole. 
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af tidssvarende stald- og ridefaciliteter for rideskolen. 

Gentofte Ejendomme vil sikre, at nybyggeriet udføres i en kvalitet, der både understøtter det samlede 
kulturmiljø og de funktionelle krav til en moderne rideskole.

Projektet er yderligere beskrevet i vedlagte bilag 1.
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Økonomi og udbudsform

Projektet forventes at kunne udføres for i alt ca. 7 mio. kr. Finansieringen er sammensat på 
følgende måde:

! 3,0 mio. kr. til vedligehold på bygningerne, finansieret af Større Planlagt Vedligehold (SPV) 
! På møde i Klubrumspuljeudvalget d. 4. april 2013 er der givet tilsagn om tilskud på 

830.000 kr. under forudsætning af, at rideskolen kan finansiere de sidste 350.000 kr., 
hvilket klubben over for Idræt og Fritid har tilkendegivet – i alt 1,18 mio. kr. 

! Rådighedsbeløb i budget 2014 til udvidelse af rideskolen på samlet 2,85 mio. kr. til bl.a. 
nødvendig etablering af foldarealer, udvendige belægningsarbejder og stalde.

Projektet udbydes som en totalentreprise til 3-5 bydende.

Vurdering

Fritid, Kultur og Unge og Gentofte Ejendomme vurderer, at projektet som beskrevet i vedlagte 
bilag:

! Vil give bygningerne og rideskolen et tiltrængt løft, hvilket vil betyde fortsat gode 
muligheder for ponyridesporten på Ibstrup Rideskole og i Gentofte Kommune

! Den nye ridehal vil give Ibstrup Rideskole mulighed for at søge om optagelse i Dansk Ride 
Forbund

! At nedrivning og nybyggeri af ridehal og stald er den bedste løsning
! Skærpede krav i Lov om Hestehold (skal være opfyldt i hhv. 2016 og 2020) til 

boksstørrelser, dagslysindfald, belægninger og til tilgængelige foldarealer af en vis 
størrelse tilgodeses ved det foreslåede projekt

Overordnet vurderes projektet at kunne udføres på 9-12 mdr. Der vil undervejs i projektet være 
en tæt dialog med Ibstrup Rideskole. Ibstrup Rideskole har tilkendegivet tilfredshed med forslaget 
om at udføre vedligeholdsarbejderne samt nyanlæg hen over sommeren 2015.

Indstilling

Fritid, Kultur og Unge og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det reviderede projekt for Ibstrup Rideskole godkendes
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2. At der anlægsbevilges 2,85 mio. kr. til om- og udbygning af Ibstrup Rideskole med 
finansiering over det i investeringsoversigt 2014 anviste rådighedsbeløb til ombygning af 
Ibstrup Rideskole.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-02-2015
Punkt 1 – 2, Vedtaget.

Bilag
! Bilag 1 Ibstrup Rideskole_projektmateriale_GE (89346 - GEO-2015-00390)
! Skema 3 - Ibstrup Rideskole (89347 - GEO-2015-00390)

4 (Åben) Lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Endelig vedtagelse

Sags ID: EMN-2015-00052

Resumé
Forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej har været udsendt i offentlig høring. Efter Byplanudvalgets 
stillingtagen til de indkomne høringssvar har et revideret planforslag været udsendt i supplerende høring.
Der skal tages stilling til om lokalplanen skal vedtages endeligt med de ændringer der har været i supplerende 
høring . 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 16. juni 2014, pkt. 4, med 17 stemmer (C+V+A+B+I) for og 1 
stemme (Ø) imod, at sende forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej i offentlig høring, og at der skulle afholdes 
borgermøde i høringsperioden.
Lokalplanens formål er fastholde området til boligformål i form af etageboliger og at ny bebyggelse vil medvirke 
til et harmonisk bybillede på Hyldegårdsvej.
Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra den 25. juni til den 27. august 2014. Der har den 13. august 
og 6. oktober 2014 været afholdt borgermøder på Ordrup Bibliotek, hvor planforslaget har været gennemgået og 
drøftet.
I høringsperioden indkom 9 høringssvar.
På baggrund af høringen vedtog Byplanudvalget enstemmigt på sit møde den 27. november 2014, pkt. 3, at 
udsende et ændringsforslag i supplerende høring af mindst 14 dages varighed.
Det reviderede planforslag har været i supplerende høring i perioden fra 4. december til 21. december 
2014. Under denne høring indkom 4 høringssvar.  

Vurdering
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Den supplerende høring har ikke givet anledning til at foreslå yderligere ændringer. På den baggrund foreslås 
det, at lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer der har været udsendt i supplerende høring.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At lokalplan 365 for Hyldegårdsvej vedtages endeligt med ændringer der har været i supplerende høring.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 26. januar 2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
! Høringssvar inkl suppl høring (149040 - EMN-2015-02774)
! Høringsnotat inkl suppl høring (149039 - EMN-2015-02774)
! Lokalplanforslag 365  supplerende høring (149041 - EMN-2015-02774)

5 (Åben) VVM og kommuneplantillæg Novo Nordisk - sammenfattende redegørelse 

Sags ID: EMN-2015-02027

Resumé
Miljøstyrelsen har fremsendt sammenfattende redegørelse vedrørende Novo A/S til 
Kommunalbestyrelsens udtalelse, efter forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo 
Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte med tilhørende VVM redegørelse har været i offentlig høring.
Der skal tages stilling til det fremsendte materiale.

Baggrund
Novo Nordisk A/S på Hagedornsvej ønsker at udvide produktionen af humant væksthormon og ændre tre 
pilotanlæg til kombineret forsøgs- og produktionanlæg.

Godkendelseskompetencen for disse anlæg ligger hos Miljøstyrelsen. 
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Miljøstyrelsen varetager endvidere kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg, 
der er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, hvor godkendelseskompetencen er henlagt til 
Miljøstyrelsen, hvis det anmeldte anlæg på anmeldelsestidspunktet kan etableres indenfor 
rammerne af gældende lokalplan.

Miljøstyrelsen har haft forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo 
Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte med tilhørende VVM redegørelse i offentlig høring i 
perioden fra den 15. oktober 2014 til den 10. december 2014. Der er ikke indkommet 
bemærkninger hertil.

Kommunalbestyrelsen tog på møde den 24. november 2014, punkt 3, det offentliggjorte 
høringsmateriale til efterretning. Ændringen af pilotanlæggene vil ifølge VVM redegørelsen 
ikke medføre væsentlige ændringer i processer, ressourceforbrug eller miljøpåvirkninger. Der 
vil ikke være ændringer i støj, trafik, luftforurening eller jord- og grundsvandsforhold, og der 
sker ikke ændringer i de eksisterende bygningers antal og placering.

Med kommuneplantillægget vil Kommuneplan 2013 få tilføjet følgende retningslinje:

"Ændringer og udvidelse af Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte skal ske i 
overensstemmelse med kommuneplantillægget "VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i 
Gentofte" udstedt af Miljøstyrelsen den....

I henhold til § 12 i VVM-bekendtgørelsen skal Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende 
redegørelse efter høringsperioden, der indeholder en vurdering af de indkomne 
bemærkninger. Den sammenfattende redegørelse skal sendes i høring hos Gentofte 
Kommune, som har mulighed for at afgive en udtalelse, hvorefter Miljøstyrelsen beslutter, om 
et endeligt kommuneplantillæg kan udstedes.

Vurdering
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 113, der fastlægger området til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, 
laboratorier og administration. Det vurderes, at ændringerne ikke er i strid med gældende lokalplan, og det 
foreslås, at den sammenfattende redegørelse vedrørende Novo A/S tages til efterretning.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
at den sammenfattende redegørelse tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 26. januar 2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
3. Sammenfattende redegørelse (139664 - EMN-2015-02027)
4. Følgebrev sammenfattende redegørelse (139608 - EMN-2015-02027)

6 (Åben) Anlægsbevilling til videre udbygning af fjernvarmeforsyning - fase 3

Sags ID: EMN-2015-00127

Resumé
Projektforslag med henblik på opstart af fjernvarmeforsyningens fase 3 og tilhørende 
aktiviteter blev enstemmigt vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26. august 2013, punkt 
6.  Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 52,4 mio. kr. til videre udbygning 
af fase 3. 

Baggrund
Fase 3 dækker over områder i Hellerup, Gentofte og Charlottenlund.  Projektforslag med 
henblik på opstart af fjernvarmeforsyningens fase 3 og tilhørende aktiviteter blev enstemmigt 
vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde d. 26. august 2013, punkt 6.  Anlægsbevilling på 10 
mio. kr. til projektering og forundersøgelser blev enstemmigt godkendt af 
Kommunalbestyrelsen på møde 16. december 2013, pkt. Desuden godkendte 
Kommunalbestyrelsen enstemmigt på møde den 31. marts 2014, pkt.5, 51,5 mio. kr. til 
udbygningen.  Der søges nu om anlægsbevilling på 52,4 mio. kr. til den videre udbygning af 
fase 3.

I 2015 udbygges fjernvarmenettet i fase 3 i etaperne 3,2, 3,3 og 3,4. Se Bilag – kort over fase 
3.

Som forberedelse til yderligere udbygning i kommunen er fjernvarmeudbygningens fase 3 
dimensioneret, så der tages hensyn til fremtidige faser, der skal forsynes med fjernvarme. 
Udgiften var forudsat afholdt i senere faser, men falder tidligere grundet begrænsninger i 
transmissionsnettet. Der er taget højde for udgifterne i det samlede budget for fase 3.
Udbygningen af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune lånefinansieres. Lånet tilbagebetales 
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via indtægterne fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.  
Resterende anlægsbevillinger søges løbende frem til 2018. 

Vurdering
Fjernvarmeudbygningen i fase 3 er hidtil forløbet planmæssigt med en tilslutningsprocent på ca. 60 %. 
Varmebehovet i fase 3 modsvarer pt. det antagede i projektforslaget.  I den igangværende 
markedsføring i etape 3,3, er der pt. opnået positiv forhåndstilkendegivelse fra 73 % af borgerne.
Indeholdt i bevillingerne er omkostninger til planlægning og tilsyn, rådgivning og projektering, samt 
udgifter til entreprenørarbejder i forbindelse med udbygningen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives anlægsbevilling på 52,4 mio. kr. til videre udbygning af fase 3 jfr. skema 4. 

2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2015 til 
Udbygning af fjernvarme - fase 3.

3. At beløbet lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 03-02-2015
Pkt. 1 – 3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
5. Skema 4 fjernvarme fase 3 febr. 2015 (54911 - EMN-2015-00127)
6. Bilag - kort over Fase 3 (52815 - EMN-2015-00127)

7 (Åben) Anlægsbevilling til Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej

Sags ID: EMN-2015-00193

Resumé
Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling på 6,6 mio kr. jf. vedlagte skema 4 til projektering og etablering af 
Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej med henblik på forbedring af trafiksikkerhed og tryghed for cyklister 
og øvrige trafikanter langs cykelstien på Lyngbyvej. 

Baggrund
Anlæggelsen af Supercykelstier i Gentofte Kommune er prioriteret indenfor anlægsrammerne i Teknik 
og Miljø, og forsøges hvor det er muligt at kobles med trafiksikkerhedsprojekter, drift og øvrig 
vedligehold samt store anlægsarbejder. Den tværkommunale sammenhængskraft i anlæggelse af 
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supercykelstierne er afgørende for stiernes succes. Der er sammen med nabokommunerne ansøgt 
om støtte fra Trafikstyrelsen til anlæggelse af supercykelstierne.

Vurdering
Det er Teknik og Miljøs vurdering, at projektet omkring Supercykelsti langs Lyngbyvejen vil have en gavnlig 
effekt på trafiksikkerheden og trygheden for cyklister, fodgængere og buspassagerer på strækningen. 
Det er af afgørende betydning, at Allerødruten etableres samlet. Således hænger bevillingerne i budgettet fra 
Trafikstyrelsen sammen for hele ruten, dvs. hvis Gentofte Kommune eller en anden kommune langs Allerødruten 
ikke bruger deres andel af det bevilgede beløb, vil bevillingen til resten af kommunerne på ruten bortfalde. 
Allerødruten er planlagt til at åbne i 2016.
I forbindelse med løsningen af denne opgave, vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil blive dækket af denne 
anlægsbevilling.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 6,6 mio. kr. til projektering og etablering af Supercykelsti (Allerødruten) langs Lyngbyvej, 
jf. skema 4, med finansiel dækning over det på investeringsplanen afsatte rådighedsbeløb til Nye Cykelstier 
2015.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 03-02-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 4 februar 2015 (60120 - EMN-2015-00193)

8 (Åben) Anlægsbevilling til udarbejdelse af nye støbeforme til Engelhardt plakatsøjler

Sags ID: EMN-2015-01244

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 700.000 kr. jfr. skema 3 til udarbejdelse af nye 
støbeforme til Engelhardts plakatsøjler. Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 
den 13. januar 2015.

Baggrund
Arkitekt Knud V. Engelhardt tegnede i 1923 den karakteristiske plakatsøjle, som Gentofte 
Kommune bruger den dag i dag. Plakatsøjlerne er i meget dårlig stand og et enkelt sted 
mangler søjlen. Af de 29 plakatsøjler har 11 uoriginalt tag eller fod. De originale støbeforme 
er defekte, og det har derfor ikke været muligt at udføre præcise rekonstruktioner gennem 
tiden. 



Side 14

Gentofte kommune har i samarbejde med modelbygger samt DTU gennemført en nøjagtig 3D 
præcisions-opmåling samt kildeundersøgelse, så der nu er det rigtige grundlag for en ny 
produktion af støbeforme af glasfiber og stål.

Det forventes, at støbeformene kan være klar april 2015, således at den første genskabelse 
af plakatsøjlen, plakatsøjle nr. 8, kan stå færdig i efteråret 2015.

Vurdering
Det vurderes, at plakatsøjlens æstetiske og tekniske design bør bevares for eftertiden med 
størst mulig autenticitet. Dette opnås bedst ved specialfremstillede støbeforme. Der er på 
investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb til udarbejdelse af nye støbeforme til 
plakatsøjler, hvilket også er afspejlet i budgetforliget for 2015.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. jfr. skema 3 til udarbejdelse af nye støbeforme 
til Engelhardts plakatsøjler med finansiel dækning over det afsatte beløb på 
investeringsoversigten til plakatsøjler.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 03-02-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
! Fotobilag - støbeforme til plakatsøjler (81250 - EMN-2015-01244)
! Skema 3 (90669 - EMN-2015-01244)

9 (Åben) Ansøgning om midler fra velfærdsteknologipuljen til tre initiativer

Sags ID: EMN-2015-02218

Resumé
Social & Sundhed har siden 2009 arbejdet med velfærdsteknologi. Som led i det løbende 
udviklingsarbejde er der identificeret tre nye initiativer, hvor udvalgte velfærdsteknologier kan 
medvirke til at opfylde behovet for nytænkning. 
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Til iværksættelse af de tre initiativer ansøges om en bevilling på i alt 1,1 mio. kr. fra puljen til 
velfærdsteknologi.

Baggrund
Social & Sundhed ønsker at iværksætte tre velfærdsteknologi initiativer og søger midler fra puljen til 
velfærdsteknologi. De tre indsatser beskrives i det følgende og er uddybet i de vedlagte 
idébeskrivelser. 
Lyset som indsats – adfærdsregulering via lys
Borgere på det socialpsykiatrisk tilbud Pilekrogen har behov for guidning i forhold til mestring af eget 
liv ligesom borgerne kan have behov for hjælp til regulering af uhensigtsmæssig adfærd og voldsom 
adfærd. Det er ønsket at anvende et særligt beroligende dynamisk lys, der allerede er høstet gode 
erfaringer med i sundhedssektoren, blandt andet i den psykiatriske indsats i region Syddanmark. 
Formålet med indsatsen er bedre at understøtte borgerne i deres sundhed og velvære herunder 
affekter og emotioner. Det er målet at opnå en bedre døgnrytme for borgerne på Pilekrogen, gøre det 
muligt for flere at deltage i fællesarrangementer ligesom det er målet at få færre og mindre voldsomme 
hændelser på Pilekrogen. 
Der ansøges om 500.000 kr. fra puljen for velfærdsteknologi til indkøb af hardware og installation og 
indretning på Pilekrogen samt til design, udvikling og evaluering. 
Fysisk og mental aktiv i fællesskab
Borgerne på Bank Mikkelsensvej 20-28 er generelt ikke meget fysisk aktive og kan have det svært 
med at rumme sociale fællesskaber. Det kan være vanskeligt at tilvejebringe fælles aktiviteter med 
gode sociale læringsoplevelser og bevægelse, så det tager højde for de individuelle hensyn og behov 
og så det samtidig gavner flest muligt.
To nye interaktive velfærdsteknologier åbner op for muligheden for at tilbyde borgerne aktivitets- og 
læringsrum i fællesskab med andre, hvor der samtidig kan tages behørigt hensyn til den enkeltes 
egne præmisser for deltagelse. Den ene teknologi er et mobilt interaktivt gulv med 350 projektioner 
der muliggør interaktive aktiviteter for borgerne i fællesrum, i husene, i bo-enheder og udendørs i godt 
vejr. Den anden teknologi er et interaktivt musiksystem integreret i puder, der kan spille og lyse og 
som ligeledes er mobilt, så det kan anvendes flere steder.
Formålet med initiativet er via teknologiens tilbud af sansestimuli og bevægelsesrum, at få flere til at 
deltage i fælles aktiviteter, hvor borgerne både bruger deres krop og bliver bedre i stand til at deltage i 
fælles sociale lege og læringsforløb. Målet er at flere beboere får brugt sig selv fysisk og mentalt, så 
de opnår en bedre livskvalitet og at det har positiv effekt på deres helbred og almene velbefindende. 
Samtidig vil det for medarbejdere betyde, at de har bedre og flere muligheder for at nå flere borgere 
med et meningsfuldt aktivitetstilbud.
Initiativer søger om i alt 320.000 kr. til indkøb af teknologierne OMI Vista og Musii samt levering, 
opsætning og instruktion i brugen samt kursus i produktion af nye aktivitetsprojektioner mv. 
Din medicinhusker - DoseSystem 
Mange borgere i Gentofte Kommunes plejeboliger har brug for medicin og mange har også brug for 
støtte i medicinhåndtering. En væsentlig plejeydelse er at sikre, at den rette borger får rette medicin, 
på rette tid og måde. 
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Løsningen DoseSystem er nu klar til udbredelse i plejeboliger i en ny og tilpasset form. Teknologien 
skal anvendes til at støtte den enkelte borger i selv at tage sin medicin, men vil i lige så høj grad være 
et vigtigt arbejdsredskab for personalet, der via Dosesystem får bedre overblik over, hvilke borgere 
der kræver en personlig støtte til at huske deres medicin til rette tid. 
Formålet er at øge sikkerheden i medicinhåndtering for den enkelte borger og i højere grad gøre det 
muligt - via den teknologiske støtte - at den enkelte borger selv kan fastholde mulighed for at varetage 
egen medicinhåndtering.
Initiativet kan give personalet bedre mulighed for overblik og målrettet opfølgning over for de borgere, 
der på givne tidspunkter har brug for en personlig støtte til medicinhåndtering og dermed opnå færre 
utilsigtede hændelser.
Det er samlet set ønsket at opnå en bedre compliance, en bedre effekt af den medicinske behandling 
og dermed forventelig bedre livskvalitet for borgeren. Ligesom en mere sikker medicinhåndtering kan 
føre til færre medicinrelaterede utilsigtede hændelser og færre medicinrelaterede forebyggelige 
indlæggelser.
Initiativet søger om i alt 280.000 kr. til køb af teknologien DoseSystem herunder betaling af licenser og 
støtte til udrulning og implementering af løsningen.

Vurdering
Social & Sundhed vurderer, at de tre initiativer bidrager til den igangværende omstilling til et øget rehabiliterende 
sigte på henholdsvis handicap- og ældreområdet i Social & Sundhed. Initiativerne understøtter på hver deres 
måde, at der - via brug af teknologi - arbejdes med træning og forebyggelse over for borgere, der har særlig brug 
for støtte. Ligesom initiativerne understøtter, at borgerne kan leve så frit og selvstændigt som muligt.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der godkendes en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til ”Lyset som indsats”; Fysisk og mental aktiv i et 
fællesskab” og ”Din medicinhusker - DoseSystem” med finansiering via de resterende på investeringsoversigten 
afsatte midler til velfærdsteknologi i 2014.

Tidligere beslutninger
Socialudvalget den 8. januar 2015

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
2. Din medicinhusker - DoseSystem (119777 - EMN-2015-02218)
3. Lyset som indsats (119776 - EMN-2015-02218)
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4. Fysisk og mental aktiv i fællesskab (119775 - EMN-2015-02218)

10 (Åben) Spildevandsplan 2015-2018

Sags ID: EMN-2015-00102

Resumé
Forslag til spildevandsplan 2015-2018 har været i høring i perioden 2. september-29. oktober 2014. 
Der er indkommet fire høringssvar, som har medført redaktionelle ændringer. 
Samtidig blev de statslige vandplaner vedtaget 30. oktober 2014, hvorfor vandplan for Øresund ligeledes er 
tænkt ind i Spildevandsplan 2015-2018. Endvidere var udkast til ny spildevandsbekendtgørelse i høring fra 24. 
oktober til 14. november 2014, som gav anledning til præciseringer i planen.
Endeligt afholdte Nordvand og Gentofte Kommune møde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF) den 20. januar 2015 for drøftelse af foreningernes høringssvar og kommunens 
behandling af disse. Mødet gav anledning til yderligere præciseringer. 
Teknik og Miljø indstiller, at spildevandsplanen med redaktionelle ændringer godkendes.

Baggrund
På Teknik og Miljøudvalgets møde den 13. august 2014, pkt. 1, godkendte udvalget enstemmigt forslag til 
Spildevandsplan 2015-2018, og at forslaget blev sendt i høring.
I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF), BIOFOS (spildevandsselskab i hovedstaden) og HOFOR (hovedstadens 
forsyningsselskab)
HOFOR ser frem til samarbejdet omkring de fremtidige fælleskommunale skybrudsløsninger og har ingen 
specifkke bemærkninger til planen.
BIOFOS har rettelse til ejerforhold mht. BIOFOS, som er indskrevet i planen. 
DOF har en række bemærkninger, som primært knytter sig til Gentofte Sø og Brobæk Mose. Endvidere foreslår 
DOF, at Grønt Råd inddrages tidligt i planlægningen fremover.
DN har en række bemærkninger, som primært knytter sig til hvorledes regnvand fra veje og private ejendomme 
så vidt muligt kan nedsive lokalt eller på anden vis ledes tilbage til naturen.
Vandplan for Øresund er ligeledes tænkt ind i spildevandsplanen. Vandplanen såvel som udkast til ny 
spildevandsbekendtgørelse, med § om kommunens frikommuneforsøg for nedsivning af tagvand fra 
enfamilieshuse, har dog ikke haft betydning for de krav, som Gentofte Kommune stiller i Spildevandsplan 2015-
2018.
Endeligt afholdte Nordvand og Gentofte Kommune møde med DN og DOF den 20. januar 2015 for drøftelse af 
foreningernes høringssvar og kommunens behandling af disse. Nordvand og kommunen fandt mødet meget 
positivt og informativt og mødet gav anledning til yderligere præciseringer til høringsnotatet og en enkelt 
præcisering til spildevandsplanen, som ses i bilagene. 

Vurdering
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Høringssvarene, Vandplanen og den kommende spildevandsbekendtgørelse, er vurderet og beskrevet i bilaget. 
Høringssvarene, vandplanen, den kommende spildevandsbekendtgørelse og mødet den 20. januar 2015 med 
DN og DOF har alene ført til redaktionelle ændringer og præciseringer i planen.
Spildevandsplan 2015-2018 anbefales godkendt med de foretagne redaktionelle ændringer.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik og Miljøudvalget, Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget:
At spildevandsplan 2015-2018 godkendes med de redaktionelle ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 03-02-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
! Høringssvar indkommet i høringsperioden (52819 - EMN-2015-00102)
! Resumé og vurdering høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2015-2018 (52348 - EMN-

2015-00102)
! Spildevandsplan  2015-2018 - Januar 2015 (90315 - EMN-2015-00102)

11 (Åben) Handicappolitik, Handleplan 2015

Sags ID: EMN-2015-01252

Resumé
Gentofte Kommunes mål og visioner i forhold til arbejdet med at efterleve FN's handicapkonvention er 
fastlagt i kommunens handicappolitik, som implementeres gennem årlige handleplaner med indsatser 
på de forskellige sektorområder.
De årlige handleplaner udarbejdes i samarbejde med kommunens Handicapråd og forelægges 
efterfølgende for kommunens fagudvalg og for Kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til godkendelse.

Baggrund
Gentofte Kommunes Handicappolitik 2013-2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 
29. april 2013, punkt 21.

Handicappolitik 2013-2016 indeholder visioner og mål for seks konkrete målområder: 

5. Tilgængelighed, information og digital kommunikation 
6. Uddannelse, børne- og ungeliv 
7. Arbejdsliv 
8. Sundhed og trivsel 
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9. Kultur-, fritids- og foreningsliv
10. Bolig og lokalsamfund 

Handleplan 2015 fastlægger de indsatser, der skal gennemføres i løbet af 2015 i arbejdet for at sikre borgere 
med handicap de samme økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder alle andre, og handleplanen fastlægger 
endvidere mål og succeskriterier for indsatsen i 2015 på de seks målområder.

Et af handleplanens bærende principper er sektoransvarsprincippet, handleplanen er blevet til, ved at 
kommunens opgaveområder har formuleret fagspecifikke indsatser, mål og succeskriterier for indsatsen. Disse 
er blevet drøftet i en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige opgaveområder og på 
dette grundlag samlet til et koordineret oplæg til handleplan, som efterfølgende er drøftet med kommunens 
Handicapråd.

I kommunens budget afsætter kommunalbestyrelsen årligt 1,723 mio. kr. til at understøtte implementeringen af 
kommunens handicappolitik gennem projekter og indsatser de årlige handleplaner.

Udkastet til Handleplan 2015 blev forelagt for Handicaprådet på rådets møde den 19. januar 2015.

Handicaprådet var tilfreds med udkastet til Handleplanen og bakker op om den. 

Handicaprådet havde følgende konkrete bemærkninger: 

! Diverse forkortelser bedes skrevet fuldt ud eller forklares første gang de anvendes. 
! Indsatsen med at gøre handicappolitikken synlig udadtil ønskes prioriteret fremadrettet og i relevant 

omfang via profilering af de konkrete indsatser i handleplanen. 
! Handicaprådet bemærkede, at der i handleplanen er et naturligt fokus på borgere med handicap, der 

har tilknytning til kommunale institutioner. Det er rådets ønske, at der i kommende handleplaner lægges 
større vægt på indsatser rettet mod øvrige borgere med handicap. 

! Handicaprådet pegede på, at det bør overvejes om handleplanen under indsatsområde
nr. 6 ”Bolig og lokalsamfund”, der knytter sig til Bank Mikkelsensvej byggeprocessen, reelt igangsættes 
et år for tidligt og således bør vente til handleplan 2016. 

! Handicaprådet ser positivt på, at det under indsatsområde nr. 3 "Arbejdsliv" fremgår, at udgangspunktet 
for beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgere med særlige behov er at give den nødvendige støtte og 
hjælp i forhold til, at den handicappede kan bestride et ordinært arbejde. 

Det endelige udkast til Handleplan 2015 forelægges hermed til politisk godkendelse - det enkelte fagudvalg 
bedes drøfte de indsatser, der er relevante i forhold til fagudvalgets ansvarsområde.

Vurdering
I budgetår 2013 og 2014 har der - bl.a. på grund af en proces vedr. udvikling af et større trestrenget 
inklusionsprojekt på skole-, kultur- og idrætsområdet - samlet været ubrugte projektmidler på 0,939 
mio. kr., disse forudsættes overført til 2015, hvor det samlede budget for handleplan 2015 således vil 
være 2,662 mio. kr.
Det er forvaltningens vurdering, at der med Handleplan 2015 fastlægges ambitiøse men realistiske 
indsatser med tilhørende mål og succeskriterier, som bygger videre på indsatserne fra 2014, og som 
vil udgøre væsentlige skridt i processen frem mod, at borgere med handicap kan have de samme 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og muligheder som alle andre.
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Indstilling
Social og Sundhed, Børn og Skole, Fritid, Kultur og Unge og Teknik og Miljø indstiller
Til Byplanudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Børne og Skoleudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
At udkastet Handleplan 2015 for Handicappolitik 2013-2016 godkendes.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 26. januar 2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 02-02-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med bemærkning om at udvalgets 
medlemmer kan fremsende ønsker til præciseringer til forvaltningen med henblik på drøftelse med 
Handicaprådet.
Poul V. Jensen (I) tog forbehold.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 03-02-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med  bemærkning om, at udvalgets 
medlemmer kan fremsende ønsker til sproglige præciseringer til forvaltningen.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-02-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 05-02-2015
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Udkast til Handleplan 2015 under Handicappolitik 2013-2016 (83440 - EMN-2015-01252)

12 (Åben) LBR efter 1. januar 2015

Sags ID: EMN-2015-02215

Resumé
Som følge af den kommende beskæftigelsesreform nedlægges det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR pr. 1. januar 
2015. Kommunen har dog mulighed for fortsat at have et lokalt rådgivende råd for beskæftigelsesindsatsen. Der 
forelægges forslag til kommissorium for et lokalt rådgivende råd for beskæftigelsesindsatsen.
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Baggrund
I budgetforliget for 2015 blev det aftalt, at der rettes henvendelse til organisationerne i LBR for at drøfte grundlag 
for dialog i en fremtidig struktur.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgsmødet d. 5. januar 2015 blev resultatet af henvendelsen til 
organisationerne i det Lokale Beskæftigelsesråd forelagt. Der var positiv tilbagemelding fra næsten alle 
medlemmer, dog således at Dansk Arbejdsgiverforening har meddelt at organisationen efter 1. januar ikke vil 
indstille repræsentanter til lokale fora, men i stedet servicere deres repræsentanter i de nye Regionale 
Arbejdsmarkedsråd. Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsorganisationer kan imidlertid frit deltage i et evt. 
lokalt beskæftigelsesforum - herunder eksempelvis Dansk Erhverv. Der er ikke kommet tilbagemeldinger fra 
Akademikernes Centralorganisation og Praktiserende Lægers Organisation. 

Med beskæftigelsesreformen blev de 94 lokale beskæftigelsesråd erstattet af 8 regionale arbejdsmarkedsråd, 
som fremover skal indgå i et samspil med kommunerne og understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af 
kommuner. Der er imidlertid mulighed for at bevare et lokalt samarbejde mellem kommunen og interessenterne 
på beskæftigelsesområdet via nedsættelse af et lokalt forum på beskæftigelsesområdet, som arbejder efter 
vedlagte forslag til kommissorium.

Det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd bestod oprindeligt af medlemmer fra følgende organisationer; 3 
medlemmer fra Dansk Arbejdsgiverforening, 3 medlemmer fra Landsorganisationen i Danmark, 1 medlem fra 
FTF, 1 medlem fra Akademikernes Centralorganisation, 2 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer, 1 
medlem fra Praktiserende Lægers Organisation og 1 medlem fra det lokale integrationsråd.

I forbindelse med nedlæggelse af det lokale beskæftigelsesråd i Gentofte vil der ske en negativ regulering af 
Gentofte Kommunes DUT kompensation, således at kommunen årligt modtager ca. 360.000 kr. mindre i DUT.

Vurdering
Social og Sundhed vurderer, at kommissoriet indeholder de elementer, der skal udgøre rammerne for et 
fremtidigt lokalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Gentofte.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kommissoriet for et lokalt beskæftigelsesråd godkendes.
2. At der nedsættes et lokalt beskæftigelsesråd inden for rammen af kommissoriet.

Tidligere beslutninger
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 28. januar 2015
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag om, at rådet 
benævnes Gentofte Kommunes Beskæftigelsesråd.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for Gentofte Kommunes rådgivende råd på beskæftigelsesområdet (119749 

- EMN-2015-02215)

13 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-00010

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

14 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


