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Side 3 

1 (Åben) Meddelelser fra formanden 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00049 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 
 
Ingen meddelelser. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2020-2023 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05615 

 

Resumé 

Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2020 forelægges med henblik på oversendelse til 1. 
behandling i Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj og er formelt en samling af 
Budget og Kommuneplanstrategi/Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive 
retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer.  
 

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2019 offentliggøre en strategi for 
kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens vision og 
strategi for udviklingen af kommunen, oplysning om gennemført planlægning siden sidste 
revision af kommuneplanen, og en beslutning om der skal ske en hel eller en delvis 
revision af kommuneplanen.  
 



 

Side 4 

Kommuneplanstrategien behandles i Økonomiudvalget den 21. oktober 2019, og i 
Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019. Herefter vil den indgå i 2. behandlingen af 
Gentofte-Plan 2020. 
 
Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2019, som er pris- og 
lønfremskrevet til 2020-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere 
beslutninger i Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske ændringer og 
tekniske korrektioner. Korrektionerne er vist i vedlagte notat om budgetforslaget.  
 
Forslag til Gentofte-Plan 2020 består af: 
1. Notat med overblik over ændringer i budgetforslaget 
2. Forslag til Gentofte-Plan 2020 med beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, som bygger 
på Gentofte-Plan 2019, men er opdateret med aktuelle tal, begivenheder m.m, generelle 
forudsætninger samt forslag til investeringsoversigt 
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt 
 
Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2020 i Økonomiudvalget den 28. oktober og i 
Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019. 
 
Gentofte-Plan bliver offentliggjort digitalt og vil blive layoutet i den forbindelse, så afsnittene 
fremstår ensartede. Der kan frem til offentliggørelsen blive foretaget sproglige præciseringer uden 
indholdsmæssige konsekvenser. 
 

Indstilling 

Det indstilles 
Til Økonomiudvalget: 
1. At forslag til Gentofte-Plan 2020 drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2020 drøftes og oversendes  
til 2. behandling i Økonomiudvalget. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 01-10-2019 

 

Økonomiudvalget den 1. oktober 2019  
 
Pkt. 1: Forslag til Gentofte-Plan 2020-2023 oversendes til 1.behandling i 
Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget at oversende Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2020 
til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019. 

 
Bilag 



 

Side 5 

1. Overblik 2020 (3130822 - EMN-2018-05615) 

2. Forslag til Gentofte-Plan 2020 til 1. behandling (3130821 - EMN-2018-05615) 

3. Budgetrapporter og takstoversigt (3130823 - EMN-2018-05615) 

 
 

3 (Åben) Klage over fredning af Kildeskovshallens omgivelser 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01891 

 

Resumé 

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning til også at 
gælde de nære omgivelser på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte og dermed truffet afgørelse om 
fredning af hele den ejendom, hvorpå Kildeskovshallen er beliggende.  
 
Afgørelsen kan påklages til kulturministeren senest den 18. oktober 2019. Det indstilles, at 
afgørelsen påklages, idet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheden for udvidelse af 
svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen samtidig fortsættes. 

 
Baggrund 

I Gentofteplan 2019–22 er der afsat 150 mio. kr. til en ny svømmehal ved Kildeskovshallen, og der 
er forudsat nedsat et opgaveudvalg, der skal arbejde med programmeringen af projektet. 
 
Den 6. marts 2019 meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at Det Særlige Bygningssyn på sit møde 
den 7. februar 2019 har indstillet, at bygningsfredningen bliver udvidet med Kildeskovshallens 
omgivelser, som ikke allerede er fredet i år 2000.  
 
Af indstillingen fra Bygningssynet fremgår, at ”Bygningssynet ikke vil udelukke, at der kan opføres 
nybyggeri på den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for 
værende en uhyre vanskelig opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for 
de bærende fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, 
dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. 
nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen samt forelægges Det 
Særlige Bygningssyn.” 
Gentofte Kommunes bemærkninger til fredningsforslaget skulle være Slots- og Kulturstyrelsen i 
hænde senest den 18. juni 2019. 
 
Med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod meddelte Kommunalbestyrelsen den 
30. april 2019, punkt 5, bevilling på 500.000 kr. til forstudier og rådgivning i forbindelse med 
udarbejdelsen af høringssvar. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, med den begrundelse, at ”Det 
virker som en uforholdsmæssig stor bevilling, der burde kunne varetages af Gentofte Kommunes 
kvalificerede medarbejdere.” 
  
Med afsæt i tilkendegivelsen fra Det Særlige Bygningssyn om, at det ikke kan udelukkes, at der 
kan opføres nybyggeri, blev der udarbejdet skitser mv. for en ny svømmehal på den nordvestlige 
del af arealet i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, og der blev udarbejdet en fysisk 
model.  
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. juni 2019, punkt 6 enstemmigt udkast til høringssvar. 
 
 



 

Side 6 

Høringssvaret blev sammen med den fysiske model præsenteret for Slots- og Kulturstyrelsen på et 
møde den 18. juni 2019. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har den 18. september 2019 besluttet at udvide den eksisterende 
bygningsfredning til også at gælde de nære omgivelser på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte og 
dermed truffet afgørelse om fredning af hele den ejendom, hvorpå Kildeskovshallen er beliggende.  
 
I Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om fredning af hele ejendommen fremgår om muligheden for 
at udvide svømmekapaciteten: 
 
”Slots- og Kulturstyrelsen anerkender tillige Gentofte Kommunes behov for at øge 
svømmekapaciteten i kommunen.  
 
Styrelsen er enig i, at oplags- og materialepladsen med værkstedbygninger i det nord- østlige 
hjørne af ejendommen (matr.nr. 163a, Gentofte) ikke repræsenterer nogen særlig arkitektonisk 
eller landskabsarkitektonisk værdi. Efter styrelsens opfattelse må en kommende udbygning med 
nye bassiner tage udgangspunkt i dette areal. Da en del af Kildeskovshallens bygninger i forvejen 
er forsænkede i terrænet, synes det muligt at fortsætte denne tilgang, så udvidelsen kan foretages 
uden, at indkørslen − og dermed sigtelinjerne ved ankomsten fra Adolphsvej – forstyrres. 
 
”Slots- og Kulturstyrelsen vil ikke udelukke, at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen på den 
nordlige del af ejendommen. Et eventuelt nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende 
fredningsværdier, herunder oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. at den 
omgivende beplantning ikke må udhules, og skovudtrykket må ikke bortfalde.” 
 

Der er den 30. september 2019 afholdt et møde med styrelsen til belysning af muligheden 
for en udvidelse af Svømmekapaciteten.  
 
Afgørelsen kan påklages til kulturministeren senest den 18. oktober 2019. Det er ikke tidsmæssigt 
muligt at afslutte dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen inden klagefristens udløb. Dette allerede 
fordi et kommende projekt skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn, som først har møde efter 
klagefristens udløb. Det indstilles derfor, at afgørelsen påklages, idet dialog med Slots- og 
Kulturstyrelsen om muligheden for udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen samtidig 
fortsættes. Klagen kan tilbagekaldes, såfremt dialogen fører til enighed forinden kulturministeren 
måtte have taget stilling til sagen. 
 
Såfremt Økonomiudvalget tiltræder indstillingen om at klage, vil der til brug for 
Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, blive udarbejdet et udkast til klage med samme 
indhold som høringssvaret. 
 

Indstilling 

Teknik- og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om udvidelse af fredningen af Kildeskovshallen 
påklages til kulturministeren, idet dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om muligheden for 
udvidelse af svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen samtidig fortsættes. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 01-10-2019 



 

Side 7 

 

Økonomiudvalget den 1. oktober 2019  

 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 

1. Kildeskovshallen, Gentofte. Afgørelse om fredningsudvidelse (3137540 - EMN-2019-01891) 

2. Klage over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om udvidelse af fredning ved 

Kildeskovshallen (3142859 - EMN-2019-01891) 
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