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Resumé
På det tredje møde i opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte skal deltagerne drøfte anbefalinger fra
de to første temamøder. Endvidere skal det drøftes, om arbejdet peger hen imod forslag til en helt
ny arkitekturpolitik eller en delvis ændring af den eksisterende arkitekturpolitik, eller at den
eksisterende politik tilføres nye elementer. Endelig skal der tages stilling til en revideret procesplan
og nedsættelse af arbejdsgruppe med fokus på formidling.

Baggrund
På opgaveudvalgets første møde var der fokus på forventningsafstemning i forhold til
opgaveudvalgets arbejdsform og beslutning om procesplan. Udvalget blev orienteret om den
eksisterende arkitekturpolitik.
På udvalgets andet møde var der fokus på dilemmaer og underliggende tematikker i
arkitekturpolitikken. Udvalget blev orienteret om forvaltningens behandling af ansøgninger om
byggeri og ændring af bevaringsværdige bygninger. Der blev redegjort for planlovens og
bygningsreglementets (BR) hjemmel til henholdsvis regulering gennem lokalplaner og
myndighedsbehandling af byggesager.
På mødet blev der formuleret spørgsmål, som man ønskede at få belyst på temamøderne om
individ og fællesskab, bevaring og udvikling og samarbejdet mellem borgerne og kommunen.
Temamøder
Der har været afholdt to temamøder med i alt 18 deltagere i hvert.
På det første møde, om individ og fællesskab, diskuterede deltagerne på baggrund af oplæg om
demografi og boformer af direktør for Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen, og om
byplanlægning i et fremtidsperspektiv af Professor på KADK og leder af Center for Byplanlægning,
Jens Kvorning.
Det andet temamøde handlede om bevaring og udvikling af Gentofte i et bæredygtigt perspektiv.
Her var oplæg af arkitekturrådgiver Christian Olesen og cand. Scient. soc. Peter Munthe Kaas om
bæredygtig udvikling af byen.
Møderne mundede ud i en række anbefalinger til arkitekturpolitikken, som opgaveudvalget skal
drøfte på sit 3. møde.
Opgaveudvalgsmøde 3
Foruden drøftelse af anbefalinger fra temamøderne, skal Opgaveudvalget drøfte, om arbejdet mest
hensigtsmæssigt peger henimod forslag til en helt ny arkitekturpolitik, eller en delvis ændring af
den eksisterende arkitekturpolitik eller at den eksisterende politik tilføres nye elementer - et nyt lag.
Som et led i denne drøftelse redegøres for den røde tråd i opgaveudvalgets arbejde indtil nu og i
det fortsatte arbejde.
Der forelægges desuden forslag til mindre ændringer i procesplanen til beslutning.
Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe, som begynder at se på, hvordan formidling af
arkitekturpolitikken, fx byvandringer, skal foregå.
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Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte:

1. At den overordnede retning – tematisering og form tages til efterretning
2. At den reviderede procesplan besluttes
3. At de nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på formidlingsarbejde
Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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