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1 [Åben] Meddelelser fra formanden  
  
Sags ID: EMN-2021-08220 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

2 [Åben] Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By. Endelig vedtagelse  
  
Sags ID: EMN-2022-04075 
 

Resumé 
Forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By har været i offentlig høring. 
 
Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. januar 2022, pkt. 4, enstemmigt at sende forslag til 
Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By i offentlig høring. 
 
Formålet med lokalplanen er at sikre og bevare de eksisterende stråtage i Skovshoved By.  
 
Stråtage er en gammel tagtype, som er meget karaktergivende. De stråtækte bygninger er således 
med til at fortælle historien om Skovshoveds oprindelse og give området en særlig æstetik og 
atmosfære, som understøtter bymiljøet i Skovshoved. 
 
Den gamle bydel i Skovshoved har siden 1976 været omfattet af Byplanvedtægt 21, der har til 
formål at bevare og forbedre miljøet og bebyggelsen i det tidligere fiskerleje i Skovshoved. 
Byplanen sikrer ikke bevaring af stråtagene. Lokalplan 421 for stråtage i Skovshoved By vil 
således udgøre et supplement til Byplanvedtægt 21. 
 
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 3. februar 2022 med frist for indsendelse af 
bemærkninger den 4. maj 2022. Der blev afholdt borgermøde den 2. marts 2022. 
 
I høringsperioden er modtaget 6 høringssvar. 
 
De 5 høringssvar er positive tilkendegivelser i forhold til at bevare stråtagene i Skovshoved By. Det 
6. høringssvar omhandler bemærkninger vedrørende indsigers eget projekt og forslag til tilføjelse i 
lokalplanens § 3.2. Der vedlægges bilag med resume af de indkomne høringssvar og med 
forvaltningens bemærkninger til disse. 
 
Plan og Byg foreslår følgende tilføjelse til § 3.2: 
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”Dog gælder, at tagkonstruktionen kan ændres, hvis der derved sker en udligning af 
niveauforskelle imellem sammenbyggede tage, og efter at Kommunalbestyrelsen har givet 
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.” 
 
Forslaget til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By kan læses via dette link: 
 http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=545 
 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By vedtages endeligt med ændring som 
foreslået af Plan og Byg. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 
 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 

 

Bilag 
1. Høringsnotat - Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By. (4541084 - EMN-2022-04075) 
2. Kopi af høringssvar Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By (4560371 - EMN-2022-04075) 

3. Tegningsbilag til Kopi af høringssvar (4560372 - EMN-2022-04075) 
4. Forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By. off.høring (4568806 - EMN-2022-
04075) 
 

3 [Åben] Lokalplan 426 for Tuborg Haveby. Endelig vedtagelse  
  
Sags ID: EMN-2022-04469 
 

Resumé 
Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby har været udsendt i offentlig høring. 
 
Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=545
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Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2022, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til 
Lokalplan 426 for Tuborg Haveby i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring 
den 3. marts til den 5. maj 2022.  
 
Der blev afholdt borgermøde den 6. april 2022. På borgermødet blev der stillet spørgsmål til 
regnvandsafledningen i lokalplanområdet. Lokalplanforslaget ændrer ikke ved de nuværende 
forhold. 
 
Ifølge bygningsreglementet forudsætter opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse 
byggetilladelse, hvis ikke deres størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller 
tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed. 
 
Kolonihaveforeningen Tuborg Haveby er omfattet af Byplanvedtægt 8 fra 1949, der fastsætter 
bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er tilpasset områder med villaboliger. 
Bestemmelserne – herunder at der kun kan opføres en bygning på hver matrikel – er dels ikke i 
overensstemmelse med de faktiske forhold i Tuborg Haveby, dels uhensigtsmæssige i forhold til 
anvendelsen som kolonihaveområde. 
 
Da der i Tuborg Haveby allerede er opført flere bygninger på hver af de matrikler, som udgør 
haveforeningen, vil der i medfør af byplanvedtægten ikke kunne gives byggetilladelse til nye 
kolonihavehuse. 
 
Tuborg Haveby er den eneste private kolonihaveforening i Gentofte Kommune og består af 71 
kolonihaver og et fælleshus. Kolonihaverne er i Kommuneplan 2021 udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø. 
 
Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby er i dialog med kolonihaveforeningens bestyrelse 
udarbejdet for at skabe et plangrundlag, der afspejler Gentofte Kommunes hensigt for området, og 
muliggøre hensigtsmæssige ny- og ombygninger i området. 
 
Lokalplanforslaget fastsætter, at området udelukkende må anvendes til kolonihaveformål, og at 
kolonihaverne ikke må anvendes til overnatning mellem den 1. november og udgangen af februar, 
dog undtaget sidste weekend i henholdsvis november og januar samt skoleferierne. De 
eksisterende boliger i de gamle gårdbygninger midt i området må dog udelukkende anvendes til 
helårsbolig. 
 
Lokalplanforslaget tillader, at der på det enkelte kolonihavelod kan opføres bebyggelse svarende til 
25 % af loddets størrelse plus 5 m² svarende til loddets andel i fællesarealerne. Heraf må selve 
kolonihavehusene kun udgøre 20 % plus 5 m². Kolonihavehuse må kun opføres i 1 etage med en 
højde på 4,5 m. Derudover fastsætter lokalplanforslaget blandt andet bestemmelser om 
haveloddernes størrelse, hegning og terrænregulering. 
 
I høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene omfatter ønske fra Novafos om 
en rettelse til lokalplanens redegørelse vedrørende vandafledning i området, og et ønske fra 
haveforeningens bestyrelse om højden på flagstænger, idet de er blevet gjort opmærksom på, at 
flere af de eksisterende flagstænger er 8 m høje. Endelig har Friluftsrådet anført, at det tilslutter sig 
lokalplanforslaget. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag. 
 
På baggrund af høringssvarene foreslås det, at den maksimale højde for flagstænger ændres fra 7 
m til 8 m, og at redegørelsen tilrettes i overensstemmelse med Novafos’ oplysninger. Høringsnotat 
med gennemgang af emner og forslag til ændringer er vedlagt som bilag. 
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Under høringen har Plan og Byg spurgt Miljøstyrelsen, om styrelsen ville være sindet at reducere 
åbeskyttelseslinjen, hvor den overlapper lokalplanområdet, idet Plan og Byg har anført, at der ikke 
derved sker en ændret påvirkning af landskabet og levesteder og spredningskorridorer for plante- 
og dyreliv langs åen, samt at det vil udgøre en administrativ lettelse. 
 
Miljøstyrelsen har udtalt, at de er positivt indstillet over for den anmodede reduktion. I henhold til 
styrelsens praksis vil den endelige afgørelse om reduktion først blive foretaget, når lokalplanen er 
endeligt vedtaget. 
 
Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby kan læses via dette link: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=563 

 
 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Lokalplan 426 for Tuborg Haveby vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede 
ændringer. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 
 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 

 

Bilag 
1. Forslag til Lokalplan 426. Høringsversion (4444193 - EMN-2021-03238) 
2. Høringsnotat - Lokalplan 426 for Tuborg Haveby (4559479 - EMN-2022-04469) 
3. Samlede høringssvar - Lokalplan 426 (4560143 - EMN-2022-02467) 

 

4 [Åben] Lokalplan 430 for Mesterlodden og Tillæg 2 til Kommuneplan 2021. Endelig 
vedtagelse  
  
Sags ID: EMN-2022-03250 

 

Resumé 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=563
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Forslag til Lokalplan 430 med tilhørende forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 har været i 
offentlig høring. 
 
Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2022 med 18 stemmer (C, A, B, F og V) for og 1 
stemme (Ø) imod at sende forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 og forslag til Lokalplan 430 for 
Mesterlodden i offentlig høring. 
 
Planforslagene fastsætter, at området fortsat kun må anvendes til erhvervsformål i form af 
håndværks-, værksteds-, og fremstillingsvirksomhed med tilhørende lager, administration og 
udstillingslokaler/showroom. 
 
Med planforslagene øges bebyggelsesprocenten i området til 80, der gives mulighed for at bygge i 
op til 3 etager med en bygningshøjde på maksimalt 12 m, og de tidligere fastlagte byggefelter 
erstattes af bestemmelser, der giver mulighed for at bygge tættere på naboskel. 
 
Planforslagene har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 3. februar til og med den 31. 
marts 2022. Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden den 1. marts. 
 
Plan og Byg har i høringsperioden modtaget 8 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.  
 
Høringssvarene omhandler blandt andet skovbyggelinjen, fredningen af Gammelmosen, 
reduktionen af beplantningsbælterne omkring Mesterlodden og trafik ved udkørslen mod Sognevej. 
Der er udarbejdet et høringsnotat med bemærkninger til høringssvarenes emner. Høringsnotatet er 
vedlagt som bilag. 

 
På borgermødet blev der blandt andet givet bemærkninger til skovbyggelinjen, fredningen af 
Gammelmosen og Gentofte Kommunes ejendom på Mesterlodden 18B, der i dag er udlejet til 
parkeringsplads for Novo Nordisk. 

 
Plan og Byg har i høringsperioden anmodet Miljøstyrelsen om at tage stilling til, om styrelsen vil 
være sindet at reducere henholdsvis skovbyggelinjen langs Gammelmosen og 
fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Stolpehøjene.  

 
Miljøstyrelsen har udtalt, at de er indstillet på at reducere fortidsmindebeskyttelseslinjerne.  
Miljøstyrelsen er ikke indstillet på at foretage en yderligere reduktion af skovbyggelinjen end den 
generelle reduktion til 20 m, som blev foretaget i 2003. Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at skoven 
er habitat for plante- og dyreliv, samt at Gammelmosen besidder en naturvidenskabelig, 
forskningsmæssig og fredningshistorisk betydning, som vil påvirkes negativt, hvis der bygges ned 
til 5-7,5 meter fra skoven langs hele skovkanten. 
 
Jævnfør Miljøstyrelsens sædvanlige praksis, træffer de først endelig afgørelse om 
beskyttelseslinjerne, efter lokalplanen er blevet vedtaget endeligt. 

 
På baggrund af høringen foreslås det, at lokalplanens kortbilag og redegørelse ændres for så vidt 
angår oplysningerne om beskyttelseslinjerne, når Miljøstyrelsen har truffet endelig afgørelse. 

 
Derudover foreslås det, på baggrund af separate høringssvar fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet, 
at der til lokalplanens redegørelse tilføjes bemærkninger om, at planen ikke vurderes at kunne 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller udpegningsgrundlaget 
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for nærtliggende Natura 2000-områder, samt at lokalplanområdet også afgrænses af Motorring 3 
og at vejbyggelinjen langs Motorring 3 er pålagt i en afstand på 10 m fra vejskel uden højdetillæg. 
Ændringsforslagene gennemgås i det vedlagte høringsnotat. 

 
Forslag til Lokalplan 430 for Mesterlodden kan læses via dette link: 
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=566 
 
Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag. 
 

 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt 
2. At Lokalplan 430 for Mesterlodden vedtages endeligt 
3. At Plan og Byg kan foretage de foreslåede ændringer og rettelser i kortbilag og redegørelsen 

for lokalplanen 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 
 
 

Pkt. 1 – 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og 
Helene Brochmann (F) stemte imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet ”Det er uholdbart at 
Byplansudvalget indstiller en Lokalplan der ikke tilgodeser vedtagne politikker og mål vedtaget i 
andre udvalg – jf. KMT udvalgets mål 5” 
Helene Brochmann (F) stemte imod, idet ”vi mener det byggeri, lokalplanen vil tillade, vil skade 
Gammelmosens biologiske og rekreative værdier, ligesom den tilladte bebyggelse i tre etager 
umiddelbart overfor de små handicapboliger på Bank Mikkelsensvej vil være til markant gene for 
disse.” 
 

 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 

 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen at udsende Lokalplanforslaget i en ny høring på 5 uger, idet § 

8.2 i lokalplanforslaget formuleres således: 
 
”Der udlægges beplantningsbælter med en bredde på 2,5 m langs Gammelmosen, Motorring 3, 
Nybrovej, Sognevej, Palle Simonsens Vej og matr.nr. 8bk, Vangede, som vist på kortet. 
I beplantningsbælterne skal der etableres en sammenhængende beplantning i form af buske, 
hækplanter eller lignende med en bredde på minimum 0,8 m og en højde på minimum 1,8 m. 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=566
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Beplantningsbælterne kan mod lokalplanområdets afgrænsning begrænses af et trådhegn med en 
højde på maksimalt 1 m.  
Der kan ikke etableres yderligere fast hegning i beplantningsbælterne. 
Levende hegn må ikke plantes nærmere vejskel end 0,4 m.” 

 
 

 

Bilag 
1. Høringsnotat - Lokalplan 430 for Mesterlodden (4510943 - EMN-2022-03250) 
2. Samlede høringssvar (4510291 - EMN-2022-01290) 
3. Forslag til Lokalplan 430 - høringsversion (4390844 - EMN-2021-03769) 
4. Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 - høringsversion (4390774 - EMN-2021-03770) 
 

5 [Åben] Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a. Offentlig høring  
  
Sags ID: EMN-2017-03169 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af ejendommene Broholms Allé 7a og 
Hyldegårdsvej 43 om tilladelse til nedrivning af erhvervsbebyggelse samt 3 boliger med henblik på 
sammenlægning af matriklerne til opførelse af 5 boliger i form af villaer. 
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der vil muliggøre projektet. 
 
Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a skal sendes i offentlig 
høring. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har fra ejeren Ruth Darby modtaget en ansøgning om fremtidig anvendelse af 
Broholms Allé 7a (tidligere trælasthandel) til boligformål i form af 5 villaer med 2 boligetager, høj 
kælder og med tagterrasser. Bygningshøjden er 9 m og facadehøjden 7,5 m. Etagearealet for den 
enkelte villa er 125 m2, hvilket samlet set er 625 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 35. 
 
Ejendommene er samlet på 2.071 m², og det eksisterende etageareal er 1.009 m², svarende til en 
bebyggelsesprocent på ca. 49.  
 
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.  
 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 2.B46, der udlægger området til boligområde 
med lokalcenter og med en maksimal bebyggelsesprocent på 35, med minimum 50 % af 
etagearealet udlagt til opholdsarealer, maksimalt 2 etager og maksimal bygningshøjde på 9 m. Der 
skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.  
 
Da kommuneplanrammen ikke muliggør etablering af en 3. etage, er der udarbejdet et forslag til 
Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2021. 
 
Efter afholdelse af et indledende borgermøde om den modtagne projektide besluttede 
Økonomiudvalget den 10. december 2018, pkt. 4, enstemmigt, at der skulle igangsættes en 
lokalplanproces. Herefter har forvaltningen været i dialog med projektudvikler og naboer til 
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projektejendommene om udformning af et projekt, som kunne danne grundlag for et 
lokalplanforslag, herunder vejbetjening af området. 
 
Der blev den 9. februar 2022 holdt borgermøde, hvor kommunen præsenterede en mulig 
trafikløsning. 
 
Projektet blev generelt omtalt positivt, men der var ikke stor opbakning for den viste trafikløsning, 
der indebar etablering af en ny adgangsvej via kommunens parkeringsplads på Broholms Allé 11. 
Der er efterfølgende af Gentofte Kommune og ekstern rådgiver Swarco udarbejdet en digital 
signalløsning, der gør det muligt at bevare den eksisterende adgangsvej. Løsningen indebærer, at 
der opsættes en digital tavle i hver ende af vejen, der advarer bilister, hvis der kommer 
modkørende. Løsningen er beskrevet nærmere i lokalplanforslaget, idet det skal bemærkes, at ejer 
er frit stillet med hensyn til valg af leverandør. Systemet skal betales af ejeren. Dertil skal påregnes 
mindre udgifter til drift og vedligehold, som ejeren også skal afholde. Nordsjællands Politi har 
principgodkendt løsningen. 
Kommunens mulighed for at pålægge bygherre at afholde udgiften til etablering af digitalløsning er 
reguleret i privatvejslovens § 32, stk. 4, hvorefter kommunalbestyrelsen som betingelse for en 
godkendelse om at give nye parceller adgang til den private fællesvej kan forlange, at der 
foretages ”sådanne anlægsmæssige forbedringer, herunder forbedringer af vejens udstyr m.v., 
som arten og omfanget af den forventede færdsel ad vejen begrunder”. Kommunen kan ikke 
afholde udgifterne, når lovgivningen udtrykkeligt fastlægger, at bygherre skal afholde udgifterne. 
I forslaget til lokalplan fastsættes, at ny bebyggelse skal opføres inden for angivne byggefelter. 
Bebyggelsens omfang fastsættes til et maksimalt etageareal på 625 m2 og ny bebyggelse må 
maksimalt opføres i 3 etager, hvor den 3. etage kun må være en tagterrasse. Den maksimale 
bygningshøjde fastsættes til 9 m, dog således at facaden kun må være 7,5 m høj. 
 
Forslag til Lokalplan 416 kan læses via dette link: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=464 

 
Planforslaget giver anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Der afholdes borgermøde i høringsperioden. 
 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a med tilhørende kommuneplantillæg og 
miljøvurdering vedtages til udsendelse i offentlig høring. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=464
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 Dato: 13-06-2022 
 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. LP 416 for Broholms Allé 7a (4579914 - EMN-2017-03169) 
2. Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Forslag.NY (4566712 - EMN-2022-04624) 
3. miljoerapport (4566741 - EMN-2022-04625) 
4. notat-jernbanestoej-ved-brohave-2021-05-11 (4566759 - EMN-2022-04625) 
5. notat-vibrationsmaalinger-ved-brohave-2021-05-12 (4566762 - EMN-2022-04625) 
 

6 [Åben] Forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen med ledsagende miljørapport. 
Offentlig høring   
  
Sags ID: EMN-2021-07103 

 

Resumé 
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen med ledsagende miljørapport. 
 
Der skal tages stilling til, om planforslaget med ledsagende miljørapport skal udsendes i offentlig 
høring. 

 
Baggrund 
Der blev afholdt et naboorienteringsmøde den 7. oktober 2021 og to borgermøder på Gentofte 
Rådhus hhv. den 3. november 2021 og den 7. april 2022 om ny svømmehal. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2022, pkt. 6, at der skulle udarbejdes forslag til 
lokalplan for ny svømmehal ved Kildeskovshallen - Vedtaget med 15 stemmer (C, A, V og Marie 
Brixtofte (B)) for, mens 3 (Kristine Kryger (B), F og Ø) undlod at stemme. 
 
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen. Lokalplanens formål er, at der kan 
opføres en bygning, der kan rumme et 25-meter svømmebassin og et undervisningsbassin i 
tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Udover svømmebassiner vil bygningen også kunne 
anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter, omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion 
nødvendige rum. 
 
Den nye bygning til svømmehalsformål skal placeres i det nordvestlige hjørne af området 
Kildeskoven. Bygningen skal opføres i materialer og i et arkitektonisk udtryk, der er tilpasset øvrig 
bebyggelse i området. 
 
Lokalplanforslaget rummer mulighed for, at det eksisterende sydligste parkeringsareal kan 
udvides, så der kan anlægges flere parkeringspladser. 
 
Der er i henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(VVM) udarbejdet en miljørapport, som skal i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. 
 
Det foreslås, at lokalplanforslaget med ledsagende miljørapport udsendes i 9 ugers offentlig 
høring. 
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Lokalplanforslaget kan ses via dette link: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=568 
 
I høringsperioden holdes borgermøde. 
 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen med ledsagende miljørapport vedtages til 
udsendelse i offentlig høring i 9 uger. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet høringsfristen fastsættes til 11 uger. 
Jeanne Toxværd (Ø) og Helene Brochmann (F) stemte imod, ”idet vi mener, at det vil være imod 
hensigten med fredningen og ødelæggende for de landskabsarkitektoniske kvaliteter på området 
at bebygge det yderligere, og vi desuden ikke mener, at projektet for en ny svømmehal er 
tilstrækkeligt belyst til at sende det i offentlig høring på nuværende tidspunkt.  
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 

 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet høringsfristen fastsættes til 11 uger. 
 
Kristine Kryger (B) og Helene Brochmann (F) stemte imod, ”idet vi mener, at det vil være imod 
hensigten med fredningen og ødelæggende for de landskabsarkitektoniske kvaliteter på området 
at bebygge det yderligere, og vi desuden ikke mener, at projektet for en ny svømmehal er 
tilstrækkeligt belyst til at sende det i offentlig høring på nuværende tidspunkt.”  
 

 

Bilag 
1. Lokalplan 428 for Kildeskovshallen - forslag (4608126 - EMN-2021-07103) 
2. Miljørapport 8.6.22 endelig (4608131 - EMN-2021-07103) 

3. Bilag 1.0 Kildeskovshallen - geoteknik rapport  (4606960 - EMN-2021-07103) 
4. Bilag 1.1 Kildeskovshallen-geoteknik-bilag-1-til-6 (4606979 - EMN-2021-07103) 
5. Bilag 1.2 Kildeskovshallen-geoteknik-bilag-7-til-13 (4606981 - EMN-2021-07103) 
6. Bilag 1.3 Kildeskovshallen-geoteknik-bilag-14 (4567355 - EMN-2021-07103) 
7. Bilag 2 - illustrationer og modelfoto (4607513 - EMN-2021-07103) 
8. Bilag 3 Parkeringsanalyse - Kildeskovshallen (4607515 - EMN-2021-07103) 
9. Bilag 4 Kildeskovshallen - Trafik med lukket 50-meter bassin (4607522 - EMN-2021-07103) 
10. Bilag 5 Støj og vibrationer - Kildeskovshallen (4607525 - EMN-2021-07103) 
 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=568
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7 [Åben] Pulje til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine  
  
Sags ID: EMN-2022-04895 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har siden udgangen af februar modtaget et større antal borgere fra Ukraine. 
Det medfører en række udgifter for kommunen.  
 
Der foreslås etableret en central pulje på 20,0 mio. kr. til at dække udgifterne. Midlerne fordeles til 
de berørte bevillingsområder i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022.    
 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har siden udgangen af februar modtaget et større antal borgere fra Ukraine, 
som skal boligplaceres, tilbydes dagtilbud og skolegang og hjælpes ind på arbejdsmarkedet m.v. 
Det medfører en række udgifter for kommunen og det er derfor nødvendigt med en særskilt 
bevillingsmæssig hjemmel til at afholde disse udgifter.  
 
Der er pr. 20. maj 2022 modtaget opholdstilladelse til 264 borgere fra Ukraine. Heraf er 126 flyttet 
ind i kommunale boliger, mens de øvrige indtil videre bor privat. Det er imidlertid usikkert, hvor stor 
tilgangen og eventuelt afgangen af borgere vil være i de kommende måneder og dermed hvor 
store udgifterne vil være for hele året.  
 
Det foreslås, at der etableres en central pulje til at dække udgifterne og at midlerne fordeles i 
forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022, hvor der er et mere sikkert grundlag at 
vurdere de forventede udgifter på de berørte bevillingsområder i hele 2022 på.  
 
Der forventes primært afholdt udgifter til dagtilbud, skolegang og boligplacering og indkvartering 
m.v. Derudover forventes der afholdt udgifter på administrationsområdet til ekstraansættelser til 
håndtering af myndighedsopgaver m.v. i forbindelse med modtagelsen af borgere fra Ukraine. Der 
kan også blive afholdt udgifter på øvrige områder.  
 
Økonomi 
Det er vanskeligt at skønne udgifternes størrelse, da der er usikkerhed om, hvor mange borgere 
fra Ukraine, der kommer til Gentofte Kommune resten af året.  
 
Der foreslås afsat en pulje på 20,0 mio. kr. Puljen foreslås finansieret af udisponerede midler på 5 
mio. kr. fra den tidligere afsatte flygtningepulje og 15,0 mio. kr. af likvide aktiver. 

 
KL og Regeringen indgik 11. marts 2022 ”Aftale om kommunernes håndtering af fordrevne 
ukrainere”, hvormed parterne er enige om at følge udviklingen i udgifterne til håndtering af 
fordrevne fra Ukraine tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse 
med forhandlinger om kommunernes økonomi for 2023. Finansministeren har i brev til KL 
tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at kommunerne under ét får dækket 
nettomerudgifter, der vedrører borgere fra Ukraine.  
 
Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor stor kompensationen til Gentofte Kommune 
vil blive og dermed hvor stor en del af merudgifterne som vil blive dækket. Status for 
kompensation afrapporteres i forbindelse med den løbende økonomiske rapportering i 
2022.  
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Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller: 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der afsættes en central pulje på 20,0 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende borgere 
fra Ukraine  

2. At midlerne i puljen fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 
3. At puljen finansieres af udisponerede midler på 5,0 mio. kr. fra tidligere afsat flygtningepulje 

og 15,0 mio. kr.af likvide aktiver. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 
 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
 

8 [Åben] Kvalitetstandarder for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-02982 

 

Resumé 
Kvalitetstandarden for pleje- og sundhedsområdet, gældende for 2022 er opdateret med sproglige 
ændringer i forholds til kvalitetsstandarden for 2021. Der er ikke foreslået ændringer i forhold til 
serviceniveauet. 
 

 
Baggrund 
Kvalitetstandarder for 2021 blev godkendt på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. 
maj 2021, pkt. 2, i Økonomiudvalget den 14. juni 2021, pkt. 3, og i Kommunalbestyrelsen den 21. 
juni 2021, pkt. 4.  
 
Ældre-, Social– og Sundhedsudvalget godkender ikke længere alle kvalitetstandarder, og der er 
derfor fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde med 
justering af disse. Der er imidlertid i Lov om Social Service et krav om, at kvalitetstandarder for 
praktisk hjælp og pleje (§ 83), rehabiliteringsforløb (§ 83 a) genoptræning (§ 86) og forebyggende 
hjemmebesøg (§ 79 a) skal godkendes hvert år.  
 
Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik 
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske 
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83. Tilsynspolitikken står beskrevet 
i Kvalitetsstandardens kapitel 3. Forvaltningsgrundlag samt i bilag 3. Forslag til justeringer i 
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Tilsynspolitikken forelægges udvalget i dagsorden il mødet den 18. maj 2022. Beslutninger i sagen 
om Tilsynspolitikken vil blive tilrettet i Kvalitetsstandarden 2022.  
 
Der er i kvalitetsstandarden for 2022 indarbejdet en præcisering af, at Arbejdsmiljøloven skal 
efterleves således at medarbejderne kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Kvalitetsstandarden forelægges i en udgave, hvor præciseringen er markeret. Der er 
derudover foretaget layoutmæssige ændringer for at imødekomme webtilgængelighed og sproglige 
tilretninger. Disse ændringer er ikke markeret.  
 
Der er ikke foreslået ændringer i forhold til serviceniveauet. 
 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den forelagte kvalitetstandard lever op til formålet med 
at beskrive kommunens tilbud på en måde, så det danner grundlag for en 
forventningsafstemning mellem borger og kommune. 
Kvalitetstandarderne publiceres på kommunens hjemmeside.  

Link til Gentofte Kommunes hjemmeside - Kvalitetsstandard 2021: Kvalitet og service på ældre- 
og sundhedsområdet - Gentofte Kommune  

 
Kvalitetsstandarden 2022 har været i høring i Seniorrådet den 20. april 2022 og i Handicaprådet 
den 25. april 2022. 
 
Seniorrådet og Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne for pleje- og 
sundhedsområdet 2022.  
 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2022 godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 18-05-2022 
 
 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022 

 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 
 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 

https://gentofte.dk/aeldre/kvalitet-service-og-tilsyn/kvalitet-og-service-paa-aeldre-og-sundhedsomraadet/?searchterm=kvalitetsstandarder
https://gentofte.dk/aeldre/kvalitet-service-og-tilsyn/kvalitet-og-service-paa-aeldre-og-sundhedsomraadet/?searchterm=kvalitetsstandarder
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1. Kvalitetsstandarder for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2022 (4607827 - 
EMN-2022-02982) 
 

9 [Åben] Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2021  
  
Sags ID: EMN-2022-04918 

 

Resumé 
 
Gentofte Kommunes årsregnskab 2021 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. 
april 2022, pkt. 16. Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for og 1 stemme imod, at 
oversende regnskabet til revision. 
 
Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Det 
foreliggende regnskab for 2021 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende 
omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2021. 
 
Revisionen har fremsendt følgende: 
1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2021 (bilag 1) 
 
2. Bilag 2 og 3 til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2021, redegørelse til 
ressortministerierne om revisionen af de sociale områder (bilag 2) 
 
Det fremgår af revisionens erklæring og revisionsberetningen, at regnskabet i alle væsentlige 
henseender er rigtigt udarbejdet og i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes 
budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 
 
Revisionsberetningen for kommunens årsregnskab 2021 har ikke givet anledning til forbehold eller 
bemærkninger. 
 
På foranledning af PwC, er der siden forelæggelsen af regnskab 2021 i Kommunalbestyrelsen 25. 
april, indarbejdet en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionerne vedrørende regnskab 
2021. Den aktuarmæssige beregning udviser et beløb på 2.972 mio. kr. Der henvises til 
balanceopgørelsen under posten ”hensatte forpligtelser”, som udover forpligtelser vedrørende 
tjenestemandspension også består af forpligtelser vedrørende arbejdsskade (43 mio. kr.). Således 
er den samlede hensatte forpligtelse efter den aktuarmæssige beregning på i alt 3.015 mio. kr. i 
forhold til 1.631 mio. kr., som forelagt i april. 
  
Afvigelsen skyldes primært ændrede beregningsforudsætninger særligt vedrørende 
diskonteringsrenten, hvor der i den tidligere beregning blev anvendt en rentekurve (EIOPA), som 
samlet svarer til en rente på ca. 4 pct., mens den aktuelt anvendte rentekurve svarer til en rente på 
ca. 0 pct. Diskonteringsrenten bruges til at beregne nutidsværdien af de udbetalinger der forventes 
i fremtiden. En høj diskonteringsrente betyder, at nutidsværdien af forventede udgifter langt ud i 
fremtiden er forholdsvis lav, mens en rente på 0 pct. betyder at nutidsværdien er summen af alle 
fremtidige forventede udgifter.  
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Den nye aktuarmæssige beregning ændrer ikke på vores aktuelle faktiske udbetalinger, som 
indgår i resultatbudgettet. Ændringen berører kun balanceopgørelsen (jvf. hhv. side 7 i Gentofte-
Beretning hæfte 1 og side 40 i hæfte 2).  
 
Det ajourførte regnskab (Gentofte-Beretning 2021 – hæfte 1 og 2) er vedlagt som bilag. 
 
Ved sagsrevisionen er der fundet to fejl i bevillingssager på området Børn og Familie, som er uden 
økonomisk konsekvens og der er rettet op på processerne. 
 
Ved sagsrevisionen er der fundet tre fejl i bevillingssager på området Beskæftigelse, som er uden 
økonomisk konsekvens og der er rettet op på processerne. 
 

 
 

Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
1. At revisionsberetningen for regnskab 2021 inkl. bilag 1 og 2 godkendes og at beretningen 
sendes til Ankestyrelsen. 
 
2. At årsregnskabet for 2021 godkendes i sin helhed. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 
 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021 (4602035 - EMN-2022-04918) 
2. Gentofte-Beretning 2021  hæfte 1 - ajourført version (4593662 - EMN-2022-04918) 

3. Gentofte-Beretning 2021 - Hæfte 2  ajourført version  (4593664 - EMN-2022-04918) 
4. Bilag 2 - 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021 (4602036 - EMN-2022-
04918) 
5. Bilag 4 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021 (4602037 - EMN-2022-04918) 
 

10 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget Unges Trivsel - sammen og hver for sig. 
Aflevering fra opgaveudvalg  
  
Sags ID: EMN-2022-02913 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens punkt 22, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.  
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Tre af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på 
et fællesmøde den 30. maj 2022 med henblik på, at Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget samt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni måned.  

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens pkt. 
22, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag.  
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, dagsordenens pkt. 8, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.  
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at give konkrete anbefalinger til, hvordan vi 
kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og 
perfekthedskulturen på godt og ondt. 
 
Opgaveudvalget skulle i sine anbefalinger forholde sig til, hvordan politikere, forvaltning, skole, 
forældre, kultur- og fritidstilbud og andre fællesskaber samt unge selv kan bidrage til at skabe gode 
rammer for unges trivsel. Opgaveudvalget skulle i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og 
erfaringer fra andre kommuner, samtidig med at relevante metoder og forskning inddrages. 
 
Anbefalingerne skulle være målrettet unge ml. 13-25 år, og særligt fokusere på at styrke generelle 
beskyttende faktorer for unges trivsel. 
 
Opgaveudvalget har udarbejdet ”Ungeliv i balance – hvordan kan vi sammen støtte, styrke og 
udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune?”, som er 
vedlagt som bilag.  
 
Opgaveudvalget har mødtes 8 gange og undervejs inddraget viden fra eksperter samt erfaringer 
og perspektiver fra borgere og fagpersoner – herunder via 4 arbejdsgrupper: 
 

1. Fokus på problemstillinger i arenaerne: Unge, venner og SoMe. 
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget samt unge og forældre fra Gentofte.  
 

2. Fokus på problemstillinger i arenaerne: Uddannelse, fritidsliv og familie.  
Oplæg om erfaringer fra projektet Karakterfri skole v. Lektor Sebastian Gulmann. 
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget samt forældre og fagpersoner. 

 
3. Fokus på andre kommuners arbejde med unges trivsel og ungeinvolvering med oplæg: 

- ”Bedre sundhed og trivsel blandt unge” om indsatser og best practice i partnerskab 
med ungdomsuddannelserne i Frederiksberg Kommune v. specialkonsulent på 
Forebyggelsesområdet, Michala Heering Brinck.  

- Om ungeinvolvering i unges sundhed og trivsel ved 5 medlemmer af KBH Ungeråd 
og projektmedarbejder fra Hørt Ungdom, Ida Nørgaard Otte. 

Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget. 
 

4. Arbejdsgruppe om Minicamp den 9. marts 2022.  
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget. 
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Drøftelserne på arbejdsgruppemøderne er efterfølgende blevet inddraget på 
opgaveudvalgsmøderne og har bidraget til at kvalificere opgaveudvalgets videre arbejde. 
 
Opgaveudvalget har desuden stået bag to arrangementer, der bidrog til større viden om 
problemstillinger i relation til kommissoriets opgave samt til ideer til indsatser, der kan indvirke 
positivt på unges trivsel i relation til præstations- og perfekthedskultur.  
 
Opgaveudvalget var således vært for konferencen ”En ung i en præstationskultur – skal vi træde 
på bremsen eller skifte spor” den 6. oktober 2021 i Byens Hus. Der deltog 175 personer – 
forældre, fagpersoner, politikere og unge. Der var oplæg om unges trivsel v. professor fra Institut 
for Folkesundhed, Carsten Obel, og tre unge fra Gentofte Kommune gav indblik i deres personlige 
erfaringer med præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. Undervejs i konferencen 
besøgte publikum 10 ungerettede tilbud, der hver havde en stand på konferencen. Her drøftedes 
væsentlige problemstillinger i relation til præstations- og perfekthedskulturen, og idéer til indsatser 
blev identificeret. Deltagerne kunne desuden skrive et postkort til opgaveudvalget med deres 
tanker om de vigtigste problemstillinger og ideer til indsatser. De indkomne inputs og 30 modtagne 
postkort er efterfølgende inddraget i opgaveudvalgets arbejde. 
 
Opgaveudvalget var desuden vært for Minicampen ”Ung i en præstationskultur” den 9. marts 2022 
på Gentofte Rådhus. Mere end 100 forældre, unge, fagpersoner og politikere deltog. Minicampen 
havde til formål at trykprøve opgaveudvalgets udkast til anbefalinger, og der var videns- og 
refleksionsoplæg om unges trivsel samt indsatser og ideer til at støtte og styrke unge i at håndtere 
præstationskulturen på godt og ondt af hhv. sognepræst Kasper Morville (Præstationsfrie rum), 
leder af musikbunkeren og Ung i Byens Hus, Magnus Jochumsen (Musikkens betydning for 
fællesskaber), centerchef i headspace Gentofte, Rasmus Stage (Unges trivsel),  Sebastian 
Gulmann fra Øregaard Gymnasium (Karakterfriskole) samt ”Spoken word” af Naiha Khiljee og 
Nicoline Christensen om refleksioner og erfaringer på godt og ondt om ungelivet i en 
præstationskultur.  

 
Undervejs drøftede deltagerne i 2 x 6 workshops udvalgets udkast til anbefalinger. Deltagernes 
feedback og input har efterfølgende haft stor betydning for udvalgets videre arbejde med 
anbefalingerne. 
 
Herudover har opgaveudvalget, sammen med fagpersoner fra Gentofte Kommune, været på 
studietur til Center for Ungdomsforsknings konference ”Tempo, trivsel og præstation – ny og 
klassisk udsathed i ungdomslivet” den 25. november 2021, hvor forskellige lektorer og professorer, 
primært tilknyttet Center for Ungdomsforskning, holdt oplæg om:  

• Udsathed i ungdomslivet i dag.  

• Growing Up in the Age of Social Acceleration. Between the Imperatives of Parametric 
Optimization and the Longing for Resonance.  

• Mistrivslens forskellige forløb.  

• Indenfor, udenfor eller på kanten - om unges trivsel og mistrivsel i sociale relationer. 
 

Studieturen bidrog til ny viden om unges trivsel og mistrivsel, hvad der kan influere negativt og 
positivt samt stigningen i unges mistrivsel i relation til accelerationssamfundets generelle 
forventning til udviklings- og præstationsforbedring, unges forskellige fællesskaber og dynamikker 
samt disses indbyrdes indvirkning på trivslen. 
 
Programledelsen for EN UNG POLITIK, Ungefagligt Ledernetværk, arbejdsgruppen for EN UNG 
POLITIK samt Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK er desuden blevet inddraget undervejs 
med henblik på at kvalificere problemfelt, indsatser og målsætninger. 
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De mange involverede aktører har generelt givet udtryk for, at problematikken unges trivsel i 
relation til præstations- og perfekthedskultur er meget relevant, og der har været stort engagement 
blandt deltagerne i forhold til både at indkredse problemfeltet, pege på relevante målsætninger og 
komme med input til indsatser. 
 
Handicaprådet har løbende været orienteret om opgaveudvalgets arbejde, og medlemmer fra rådet 
deltog desuden i Minicampen ”Ung i en præstationskultur” den 9. marts 2022.  
 
Handicaprådet har under processen bidraget med en opmærksomhed på, at nogle gange kan et 
handicap være en barriere mod at deltage i det sociale liv for unge, hvilket særligt har vist sig 
under Corona-nedlukningerne, og at inklusionen af unge med handicap i GFO-er og skoler er vigtig 
for trivslen for unge med handicap. Handicaprådet har videre foreslået, at ’handicap’ blev tilføjet 
under problematikker i arenaen Familie. Dette har opgaveudvalget indarbejdet i anbefalingerne.  
 
Anbefalingerne fra Opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig har derudover været 
sendt i høring hos Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget. 
 
Handicaprådet tilslutter sig i deres høringssvar generelt anbefalingerne og dets betragtninger. Dog 
gør rådet opmærksom på forhold, der kan gøre situationen særligt udfordrende for unge borgere 
med handicap. Da forholdende er individuelle, vil også løsningerne variere, og det bemærkes 
særligt relevant at sondre mellem unge med handicap på bosteder – hvortil der typisk er knyttet 
professionelle aktører – og unge med handicap i eget/familiens hjem, hvor kvalificeret bistand til de 
nære omgivelser er nødvendig for at håndtere de særlige udfordringer. Opgaveudvalget har 
overleveret rådets høringssvar til forvaltningen, og det er vedlagt som bilag.    
 
Folkeoplysningsudvalget kunne ikke nå at holde et møde om anbefalingerne, men Susanne 
Korsgaard, repræsentant fra BUS i Folkeoplysningsudvalget (via Katja Johansen), og Mitzi Reinau, 
repræsentant fra DH-Gentofte i Folkeoplysningsudvalget, har indsendt individuelle bemærkninger 
med specifikke opmærksomhedspunkter. Disse er vedlagt som bilag. 
 
Anbefalingerne har ikke været i høring i Integrationsrådet, da rådet har været under konstituering i 
høringsperioden. 
 
Lægekontaktudvalget (samarbejdsforum for praktiserende læger i Gentofte og repræsentanter fra 
Gentofte kommune) har også ønsket at følge opgaveudvalgets arbejde, og de drøftede på deres 
møde den 7. december 2021 opgaveudvalgets formål og hovedproblematikker, og bemærkede 
hertil:  

• At aldersgruppering kunne være relevant i relation til målrettede indsatser. 

• At det i forhold til skole-fravær ville give mening at opdele i to grupper: De, der har fravær, 
og de, der er i risiko for det. 

• At kommunikation med fordel kan foretages ’fra ung til ung’ i stedet for ’fra voksen/ekspert 
til ung’.  

• At nogle unge hænger ud i grupper på gaden og derfor kan opsøges der. 

• At nogle forebyggelsesindsatser med fordel kan påbegyndes tidligere (i skolen). 

• At udfordringerne hos dem, der er svære at fange, ofte er størst. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At ”Ungeliv i balance – hvordan kan vi sammen støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere 
præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune?” vedtages.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 
 
 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2022 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Børneudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 

 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
 
 Dato: 13-06-2022 

 
 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig (4518695 - EMN-

2022-02913) 
2. Et ungeliv i Balance (4578949 - EMN-2022-02913) 
3. Høringssvar fra DH-Gentofte til Folkeoplysningsudvalget vedr. Et liv i balance (4518988 - 
EMN-2022-02913) 
4. Svar fra Susanne Korsgaard (BUS) på Høringsmateriale (4518987 - EMN-2022-02913) 
5. Handicaprådet - høringssvar (4513173 - EMN-2022-02913) 
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11 [Åben] Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi  
  
Sags ID: EMN-2022-05352 

 

Resumé 
To medlemmer ønsker at udtræde af opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi. 
 

 
Baggrund 
Anne Marie Max Hansen og Ane Palsberg har begge meddelt, at de af personlige årsager ønsker 
at udtræde af opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi. 
 
Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens §28, stk. 1, anvendelse. Det 
betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege det nye medlem. 
 
Den valggruppe, der har udpeget Anne Marie Max Hansen, er CA. Pladsen efter Anne Marie Max 
Hansen skal ifølge kommissoriet besættes med en person ”med erfaring som virksomhedsejer 
eller leder fra en Gentofte-virksomhed med mere end 50 ansatte”. Valggruppe CA skal udpege et 
medlem i stedet for Anne Marie Max Hansen.  
 
Den valggruppe, der har udpeget Ane Palsberg, er BFØ. Pladsen efter Ane Palsberg skal ifølge 
kommissoriet besættes med en person ”med erfaring som virksomhedsejer eller leder fra en 
Gentofte-virksomhed med 1 til 50 ansatte”. Valggruppe BFØ har i stedet udpeget Marie Louise 
Moore. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At valggruppe CA udpeger et nyt medlem til opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi. 
2. At valggruppe BFØs udpegning af Marie Louise Moore til opgaveudvalget Erhvervspolitisk 

strategi tages til efterrretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

12 [Åben] Ændring af tidsplan for opgaveudvalget Uddannelsesvejledning - Unges frie 
uddannelsesvalg  
  
Sags ID: EMN-2022-00762 
 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 28. marts 2022 kommissorium for 
opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg. Det indstilles til 
Kommunalbestyrelsen at ændre tidsplanen for opgaveudvalget, således at opstart udsættes fra 3. 
kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.  
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Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 28. marts, punkt 15 kommissorium for 
opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg herunder tidsplan, hvor 
opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2022 og afsluttes i 2. kvartal 2023.  
Grundet behov for at prioritere administrative ressourcer til Ukraineindsatsen foreslås 
opgaveudvalgets tidsplan ændret, således at opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 1. kvartal 
2023 og afsluttes 4. kvartal 2023 jf. rettelsesmarkering i vedlagte kommissorium.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kommunalbestyrelsen 
 
At godkende ændring af tidsplan for opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie 
uddannelsesvalg således at arbejdet påbegyndes 1. kvartal 2023 og afsluttes 4. kvartal 2023.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalg Uddannelsesvejledning - unges frie uddannelsesvalg 
(4614391 - EMN-2022-00762) 
 

13 [Åben] Udpegelse af medlem til bestyrelsen i Villabyernes Boligselskab i Gentofte  
  
Sags ID: EMN-2022-00736 
 

Resumé 
Flemming Bækkeskov ønsker at udtræde af bestyrelsen i Villabyernes Boligselskab i Gentofte, og 
der skal derfor udpeges et nyt bestyrelsesmedlem. 

 
Baggrund 
Af vedtægterne for Villabyernes Boligselskab i Gentofte fremgår, at Kommunalbestyrelsen udpeger 
et medlem til bestyrelsen og en suppleant for denne.  
 
På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2021 blev Flemming 
Bækkeskov udpeget til bestyrelsesmedlem i Villabyernes Boligselskab i Gentofte, og Kenneth K. 
Olsen blev udpeget som suppleant. 
 
Da Flemming Bækkeskov ønsker at udtræde af bestyrelsen i Villabyernes Boligselskab i Gentofte, 
skal der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Hvis den nuværende suppleant Kenneth K. Olsen udpeges som nyt bestyrelsesmedlem, skal der 
tillige udpeges ny suppleant. 
 
Valget af bestyrelsesmedlem og suppleant for denne sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, 
stk. 1. Den valggruppe, der har udpeget Flemming Bækkeskov, er CA. Valggruppen CA skal derfor 
udpege det nye bestyrelsesmedlem, jf. styrelseslovens § 28. 
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Det er et krav, at de valgte ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 
 

Indstilling 
Det indstilles  
 
til Kommunalbestyrelsen: 
 
At valggruppen CA udpeger et nyt medlem og eventuelt ny suppleant til bestyrelsen i Villabyernes 
Boligselskab. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

14 [Åben] Fælles opfølgning på arbejdsklausuler i Spar 5  
  
Sags ID: EMN-2022-05530 

 

Resumé 
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden til møde den 20. juni 2022.   
 
”Enhedslisten ønsker pkt. 7 på økonomiudvalgsmødet 13. juni 2022 behandlet på 
kommunalbestyrelsesmødet 20.juni.” 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Fælles opfølgning på arbejdsklausuler i Spar 5 (4612516 - EMN-2022-05530) 
 

15 [Åben] Høring af Forslag til Vandområdeplan 2021-2027  
  
Sags ID: EMN-2022-00243 

 

Resumé 
Jeanne Toxværd (Ø) og Kristine Kryger (B) har ønsket følgende sag indbragt til afgørelse i 
Kommunalbestyrelsen til møde den 20. juni 2022: 
 
”Statens Vandområdeplan 2021-2027 er i høring hos kommunerne frem til 22. juni 2022. Forslag til 
Vandområdeplan 2021-2027 indeholder mål og krav til udvalgte vandområder. Statens 
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vandområdeplaner omfatter Gentofte Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden/Nordkanalen, 
Øresund samt grundvandet.   
 
Klima, Miljø og Teknik foreslår, at kommunen beder om fristforlængelse for målopfyldelsen for 
Søborghusrenden/Nordkanalen til efter 2027, da de tre tilbageværende overløb bliver nedlagt ifm. 
ibrugtagningen af Svanemøllen Skybrudstunnel i 2030. Endvidere forslås det, at Miljøstyrelsen 
anmodes om at revurdere dataindsamlingsmetode og tilstandsvurdering for Gentofte Sø. Endelig 
ønsker kommunen fortsat dialog med Miljøstyrelsen om de nødvendige indsatser i takt med, at 
Miljøstyrelsen får opbygget viden om virkemidler til at opnå målopfyldelse for vandområderne. 
 
Klima, Miljø og Teknik har udarbejdet forslag til høringssvar til godkendelse.  
 

 
Baggrund 
Staten har udarbejdet forslag til 3. generations vandområdeplaner for perioden 2021-2027. 
Vandområdeplanerne er sendt i offentlig høring frem til og med 22. juni 2022. 
 
Gentofte Kommune er omfattet af Vandområdeplan for vandområdedistrikt Sjælland, 
Hovedvandopland 2.3 Øresund. Forslag til planen kan ses på dette link: Høring af 

vandområdeplaner (mim.dk)  
 
Vandområdeplanen fastlægger målsætninger og indsatser for vandområderne  
Gentofte Sø, Gentofterenden, Søborghusrenden/Nordkanalen, Øresund samt grundvandet. 
Vandområdeplanens målsætninger og krav til vandområderne i Gentofte Kommune er 
sammenfattet i bilag 1.  
 
Forud for Vandområdeplan 2021-2027 har staten foretaget en basisanalyse af de pågældende 
vandområder, hvilket betyder, at der er udtaget prøver til analyse, som danner baggrund for 
tilstandsvurderinger af vandområderne.  
 
I forhold til den tidligere Vandområdeplan 2015-2021 er der foretaget analyser af en række nye 
parametre, som ikke er målt tidligere, hvilket – i lighed med andre kommuners vandområder – har 
betydet ændringer i tilstandsvurderingen af visse af vandområderne.  
 
Gentofte Kommune har stort fokus på forbedring af vandmiljøet i vores vandområder, og med 
kommunens Spildevandsplan 2022-2032, som netop har været i høring, har kommunen lagt en 
ambitiøs plan, som med separering af afløbssystemerne vil have stor betydning for miljøtilstanden i 
vandområderne. Kommunen er således i fuld gang med større projekter, som samtænker 
klimatilpasning og forbedring af vandmiljø- og naturtilstand i kommunens vandområder, såsom 
udbygning af Gentofterenden, Klimatilpasning ved Mosegårdskvarteret, etablering af 
skybrudstunneler mm.   
 
Gentofte Kommune har i forbindelse med høringen været i dialog med Miljøstyrelsen med henblik 
på at få præciseret datagrundlag og metoder bag de nye tilstandsvurderinger samt få vejledning til 
de påkrævede indsatser for målopfyldelse af vandområderne. Miljøstyrelsen henviser til, at den 
endnu ikke har den nødvendige viden, blandt andet om håndtering af nye fund af miljøfremmede 
stoffer, og at de frem mod 2024 og 2025 vil arbejde med et virkemiddelkatalog for kommunale 
indsatser og redskaber. Som følge af det manglende vidensgrundlag har Miljøstyrelsen ikke endnu 
fastsat indsatskrav for mange af landets vandområder.  
 
Gentofte Sø 
For Gentofte Sø er målet som tidligere, at søen skal være i ’god økologisk tilstand’. Den samlede 
økologiske tilstandsvurdering af søen er i forhold til tidligere ændret fra ’god økologisk tilstand’ til 

https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-vandomraadeplaner/
https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-vandomraadeplaner/
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’dårlig økologisk tilstand’, og den kemiske tilstandsvurdering er gået fra ’ukendt’ til ’ikke god’. 
Ændringen skyldes, at der er foretaget målinger for nye parametre, som der ikke har været målt for 
tidligere. Således har man målt ’bundlevende smådyr’ og ’kviksølv i fisk’. Staten har dog samlet 
vurderet, at tilstandsvurderingen ikke giver anledning til indsatskrav for søen i nærværende 
planperiode.  
 
Gentofte Kommune har været i dialog med både Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og faglige 
eksperter vedrørende tilstandsvurderingen af Gentofte Sø. Der findes ikke nærmere information 
om kilden til det fundne indhold af kviksølv i fiskene. Sandsynligvis har Gentofte Sø været belastet 
af kviksølv gennem en længere årrække fra nærtliggende ældre forurenede grunde som fx den 
tidligere Gentofte Losseplads, men det er først med basisanalysen for Vandområdeplan 2021-
2027, at man har målt for dette. Ifølge  Fødevarestyrelsen ligger den fundne mængde kviksølv 
under grænseværdien for tilladeligt indhold i fisk og er dermed ikke problematisk ift. at spise 
fiskene i søen. Faglige eksperter peger på, at det er meget vanskeligt at oprense for kviksølv, og 
Miljøstyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt vejlede om metoder eller indsatser herfor. Der vil 
derfor pågå dialog med Region Hovedstaden og nabokommuner, hvis søer ligeledes har fået 
konstateret kviksølv i fisk, om årsager til og indsatser for at reducere kviksølvindholdet.     
 
Indhold af bundlevende smådyr er opgjort ved en ny dataindsamlingsmetode, men fageksperter 
peger på, at denne metode er mindre velegnet for Gentofte Sø, som har stærkt modificerede 
breder. På opfordring fra Miljøstyrelsen har kommunen anført dette i høringssvaret, og 
Miljøstyrelsen vil herefter tage stilling til metodens egnethed og betydning for tilstandsvurderingen 
af Gentofte Sø.   
 
Endelig har staten for Gentofte Sø fastsat et indsatsbehov for en årlig fosforreduktion på 8 kg. I 
kommunens høringssvar efterspørges datagrundlaget for beregning af den fremtidige indsats for 
søen, da dette ikke fremgår af høringsmaterialet. 
 
Det foreslås, at der i høringsbrevet anmodes om fortsat tæt dialog med Miljøstyrelsen i takt med, at 
Miljøstyrelsen får opbygget viden om egnede indsatser og kan vejlede kommunen om disse.     
 
Gentofterenden 
For Gentofterenden er målet som tidligere ’god økologisk tilstand’. Den samlede tilstandsvurdering 
er ændret fra ’moderat økologisk tilstand’ til ’ringe økologisk tilstand’. Tilstanden er ændret baseret 
på indholdet af bundlevende smådyr i renden. Det vurderes muligt, at de bundlevende smådyr i 
Gentofterenden har været påvirket af de igangværende anlægsarbejder under 
klimatilpasningsprojektet af Gentofterenden, idet målinger netop er foretaget i denne periode. Den 
kemiske tilstand er fortsat ukendt, idet der ikke er foretaget målinger.  
 
Med klimatilpasningen af Gentofterenden i perioden 2017-2019 er der sket betragtelige ændringer i 
vandløbets fysiske forhold med henblik på forbedring af vandmiljøet og naturtilstanden samtidig 
med, at vandløbet skal kunne rumme mere regnvand. Først nu skal vandløbets tilstand indfinde sig 
ift. flora og fauna, og dette forventes at tage tid. Der er i Forslag til Vandområdeplan 2021-2027 
ikke fastsat indsatskrav til vandløbet.  
 
Søborghusrenden/Nordkanalen 
Målet for Søborghusrenden/Nordkanalen er som tidligere ’god økologisk tilstand’. Der er ikke sket 
ændringer i den samlede økologiske tilstandsvurdering, der fortsat er ’dårlig’. Den kemiske tilstand 
er fortsat ukendt.  
 
I Vandområdeplan 2015-2021 var der fastsat indsatskrav om reduktion af i alt seks 
overløbsbygværker til Søborghusrenden/Nordkanalen i Gentofte Kommune. Tre af 
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overløbsbygværkerne er blevet nedlagt i planperioden. I Vandområdeplan 2021-2027 er der 
indsatskrav for de tre resterende overløbsbygværker.  
 
I forbindelse med etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel vil overløbene fra de tre resterende 
overløbsbygværker ikke længere ske til Søborghusrenden/Nordkanalen, men til den nye tunnel. 
Idet tunnelen først forventes ibrugtaget i 2030 foreslås det, at kommunen anmoder om 
fristforlængelse for målopfyldelse til efter 2027. 
 
Øresund 
Øresund er fortsat målsat med god ’økologisk tilstand’ og ’god kemisk kvalitet’. Den samlede 
økologiske tilstandsvurdering af Øresund er ændret fra ’ringe økologisk tilstand’ til ’moderat 
økologisk tilstand’. Dette skyldes bl.a., at tilstandsvurderingen for kvalitetsparametrene rodfæstede 
bundplanter (herunder ålegræs) er ændret fra ’ringe’ til ’god økologisk tilstand’. Den kemiske 
tilstand er fortsat vurderet til værende ’ikke god’. Der er ikke indsatskrav i Gentofte Kommune i 
nærværende planperiode. Med udmøntning af Spildevandsplan 2022-2032 vil der ske gradvis 
reduktion af Gentofte Kommunes overløb til Øresund, som vil være en afgørende indsats for at 
opnå målopfyldelse.      
 
Grundvand 
Grundvandet er målsat med ’god kemisk’ og ’god kvantitativ tilstand’. Grundvandet udgør flere 
grundvandsforekomster, som dækker et større område end kun Gentofte Kommune. De 
terrænære og regionale grundvandsforekomster er vurderet til en ’ringe kemisk tilstand’, hvorimod 
de dybe grundvandsforekomster er vurderet til ’god kemisk tilstand’. Der er ikke indsatskrav for 
grundvandet i Gentofte Kommune, og tidsfristen for målopfyldelse er udskudt til efter 2027 
begrundet i, at det tager tid at fjerne/oprense grundvandet for miljøfremmede stoffer. Gentofte 
Kommune og Region Hovedstaden arbejder til stadighed for at beskytte grundvandet mod 
forurening, og det forventes, at der må komme nye nationale retningslinjer ift. indsatser til 
målopfyldelse for grundvand set i lyset af den generelt forringede grundvandskvalitet med fx 
pesticider og andre miljøfremmede stoffer på landsplan.  
 

Vurdering 
De indsatskrav der er fastsat i Vandområdeplan 2021-2027 til Søborghusrenden/ Nordkanalen 
opfyldes gennem etablering af Svanemøllen Skybrudstunnel, og der er herudover ikke fastsat 
nogen udgiftskrævende indsatskrav til Gentofte Kommune i Vandområdeplanen. Idet Svanemøllen 
Skybrudstunnel først forventes ibrugtaget i 2030 foreslås, at kommunen anmoder om 
fristforlængelse for målopnåelse for Søborghusrenden/Nordkanalen.  
 
Klimatilpasningen af Gentofterenden har forbedret de fysiske forhold i vandløbet, så det muliggør 
opnåelse af god økologisk tilstand. Tilsvarende vil udmøntningen af Spildevandsplan 2022-2032 
med fuld separering have stor positiv betydning for målopfyldelsen af alle vandområder i Gentofte.   
 
Kommunen vil anmode Miljøstyrelsen om at genoverveje tilstandsvurderingen for Gentofte Sø og 
den anvendte målemetode for bundlevende smådyr. Endvidere stilles spørgsmål til datagrundlaget 
for opgørelsen af behov for fosforreduktion af søen. Gentofte Kommune vil have fortsat dialog med 
Miljøstyrelsen i takt med, at Miljøstyrelsen får opbygget viden om indsatsbehov og krav til søen.  
 
 
Klima, Miljø og Teknik foreslår, at Gentofte Kommune svarer på høringen i overensstemmelse med 
bilagte høringssvar. 
 

Indstilling 
Klima, Miljø og Teknik indstiller: 
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Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget:  
 
At udkast til høringssvar godkendes.” 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Klima,- Miljø- og Teknikudvalget Dato:13. juni. 2022 
 
Vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod og Kristine Kryger (B) undlod at stemme. 
 
Jeanne Toxværd (Ø) og Kristine Kryger (B) begærede sagen indbragt til afgørelse af 
Kommunalbestyrelsen.  
 
 

 

Bilag 
1. Bilag oversigt over målsætninger, tilstand og indsatser (4596442 - EMN-2022-00243) 
2. Udkast til høringssvar til Vandområdeplanerne 2021-2027 (24/5-2022) (4585282 - EMN-
2022-00243) 
 

16 [Lukket] Drøftelse af etablering af nyt klubhus i Gentofte Sportspark 
 
 

17 [Lukket] Sag om udbud 
 
 

18 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-07076 
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. 
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