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1 (Åben) Temadrøftelse vedrørende trafik, børn og forældre - "fremtidens trafik"

Sags ID: EMN-2015-02030

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at gennemføre en række temadrøftelser i 2015. Denne 
temadrøftelse omhandler trafik, børn og forældre.

Baggrund
Teknik og Miljø vil på mødet præsentere et oplæg, der kan danne udgangspunkt for udvalgets 
drøftelse af emnet.

Bilag

.

2 (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.
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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 
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.

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

3 (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
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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 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.

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

4 (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. 
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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:
Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2015 

Udsat.

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

5 (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. 
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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
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.
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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)

6 (Åben) Indsats for bæredygtig udvikling 2015

Sags ID: EMN-2015-00018

Resumé
Hermed fremlægges oversigt over udvalgte fokusområder på klima- og bæredygtighedsområdet i 
2015. 
Ydermere fremlægges afrapportering for indsatsen i 2014.
Planlægning af indsatsområder bygger på ”Strategi for bæredygtig Udvikling 2012-2015” samt 
”Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020.

Baggrund
Der er i årene 2013-2015 bevilget 1 mio. kr. årligt til borger- og virksomhedsrettede aktiviteter på 
klima- og bæredygtighedsområdet. På den baggrund og med udgangspunkt i ”Strategi for 
bæredygtig udvikling 2012-2015” og ”Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020”, udarbejdes 
”Indsats for bæredygtig udvikling” årligt. 
Indsatsplanen beskriver de fokusområder og projekter, som vil blive gennemført i løbet af året af 
Natur og Miljø i samarbejde med de øvrige opgaveområder. Samarbejdet koordineres af Natur og 
Miljø i kommunens tværgående bæredygtighedsgruppe.
Grønt Råd, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. inddrages desuden i det videre arbejde.

Den årlige indsatsplan bygger videre på den årlige afrapportering, som også fremlægges i dette 
punkt. 

Vurdering
For at sikre kontinuitet i og effekt af indsatserne, videreføres nogle indsatsområder fra 2014 til 
2015: klimaambassadører, grøn transport, energiforbrug og klimatilpasning. Ydermere vil 
kommunen som et nyt fokusområde arbejde med en afdækning af mulighederne i begrebet Smart 
City ligesom vi vil styrke den kommunikative indsats under emnet ”indsatserne i fokus”. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller:
Til Teknik- og Miljøudvalget 
At ”Indsats for en bæredygtig udvikling 2015” tages til efterretning
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Bilag
1. Klima og bæredygtighed i Gentofte Kommune (59691 - EMN-2015-00018)
2. Bæredygtigt Gentofte 2014 endelig til TMU (59294 - EMN-2015-00016)

7 (Åben) Ansøgning om etablering af badebro på Frederikkevej 23

Sags ID: EMN-2015-01364

Resumé
Ejeren af Frederikkevej 23 har ansøgt om tilladelse til etablering af badebro ud for sin ejendom.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 30. maj 2011, dagsordenspunkt 27, at meddele principtilladelse 
til etablering af badebro, med 13 stemmer (C+V+B) for og 5 stemmer (A+F) imod.

Teknik og Miljøudvalget skal nu tage stilling til en godkendelse af broens udformning.

Der ansøges om en bro på med en højde på 1,48 m over daglig middelvandstand og en længde på 
30 m. Broen vil få en bredde på 1,30 m med et plateau på 2,65 m x 2,57 m for enden. Broen 
opføres på betonpiller med et dække af træ.

Ansøgningen har været i 4 ugers nabohøring hos ejerne af Frederikkevej 20-22 og Hellerup 
Roklub.

Der er indkommet følgende bemærkninger: 

Ejerne af Frederikkevej 20-22 bemærker, at der bør tages hensyn til naboindkig ved at begrænse 
længden på broen, at et eventuelt plateau for enden af broen ikke bør være så stort at det 
indbyder til ophold, og at der ikke gives tilladelse til belysning på broen.

Hellerup Roklub bemærker, at den ansøgte badebro er længere og højere (1,48) end de øvrige 
broer (1,20). Derfor vil broen virke dominerende i området. Roklubben frygter indkigsgener for 
Hellerup Roklubs Vinterbad, hvis brugere er upåklædte.

Vurdering
Den ansøgte bro er i overensstemmelse med kommunens praksis, dog ansøges der om bropæle af 
beton, hvor det er kommunens praksis at bade- og bådebroer skal bæres af træ- eller stålpæle. 
Teknik og Miljø indstiller at praksis overholdes ved at give tilladelse til bropæle af træ eller stål.

Teknik og Miljø vurderer, at den ansøgte bro i sin længde vil virke dominerende i forhold til 
nabobroer. Derfor indstiller Teknik og Miljø, at der gives tilladelse til en brolængde på maksimalt 
25 meter.
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Den ansøgte bro er nabo til Hellerup Havn, hvorfor den ønskede højde i kote 148, ikke vurderes at 
have visuel betydning. Nærmeste private badebro vil være beliggende ca. 35 m syd for den 
ansøgte bro.

Ejer havde et ønske om at anbringe lys og bådehejs på broen, hvilket ejer er blevet informeret om 
at der ikke gives tilladelse til, jf. Kystdirektoratets praksis. 
På baggrund af den tidligere givne principgodkendelse og da broen med sin reducerede længde på 
25 meter svarer overens til de nærliggende, indstilles det, at der meddeles tilladelse til etablering 
af broen, jf. vedlagte udkast til tilladelse. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget:

At der på en række vilkår, jf. vedlagte udkast, meddeles tilladelse til etablering af badebro.

Bilag
1. Udkast til tilladelse (83936 - EMN-2015-01364)
2. Høringssvar Hellerup Havn (117953 - EMN-2015-01364)
3. Høringssvar Frederikkevej 20-22 email (118029 - EMN-2015-01364)
4. 050828 Tilladelse badebro (117964 - EMN-2015-01364)
5. Ansøgning med bilag (92768 - EMN-2015-01364)

8 (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
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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 
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 
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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.

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:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 02-02-2015
Beslutning foreligger ikke endnu.
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