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1 (Åben) 5. møde i Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04524 

 

Resumé 

Opgaveudvalget skal nikke til anbefalinger vedrørende hegning mod vej og anbefalinger til 
udpegning og administration af bevaringsværdige træer. Endvidere skal deltagerne drøfte ideer til, 
hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en konstruktiv dialog mellem borgere og 
kommunen. 

 
Baggrund 

Opgaveudvalget har mødtes 4 gange, herunder en workshop med flere deltagere.  
Udvalget er undervejs i forløbet blevet præsenteret for de forskellige dilemmaer, der knytter sig til 
regulering af det grønne vejbillede. På dette grundlag er medlemmerne kommet med input til 
anbefalinger, som nu er samlet i et forslag til formuleringer, der forelægges for udvalget på det 5. 
møde til endelig godkendelse.  
 
Deltagerne skal desuden drøfte ideer til, hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en 
konstruktiv dialog mellem borgere og kommunen. 
 
Udvalgets foreløbige overvejelser er præsenteret for Fællesrådet for Grundejerforeningerne i 
Gentofte. 
 

Indstilling 

 
Det indstilles 
 
Til opgaveudvalget Det grønne Gentofte: 
 

1. at udvalget nikker til anbefalinger vedrørende hegning mod vej 
2. at udvalget nikker til anbefalinger til udpegning og administration af bevaringsværdige træer  
3. at udvalget kommer med ideer til, hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en 

konstruktiv dialog mellem borgere og kommunen. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
 
Ad. 1. Anbefalinger vedrørende hegning mod vej 
Udvalget drøftede det udkast til anbefalinger, som var sendt ud forud for mødet.  
Der var enkelte bemærkninger til, om anbefalingerne vedrørende hegning i alle tilfælde ville 
imødekomme ønsket om grønne, varierede gadeforløb og om den nødvendige 
sikkerhedsmæssige hegning omkring institutioner kunne etableres. Der blev henvist til, at der 
inden for anbefalingerne kan udføres mange forskellige former for hegning – hvor også 
stensætninger, plantekasser og diverse begrønninger indgår, samt at der, hvis der er helt særlige 
forhold til stede, kan dispenseres fra kravet til hegning, fx ved institutioner. 
 
Anbefalingerne blev efter en drøftelse opretholdt med de formuleringer, som var udsendt. 
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Ad. 2. Anbefalinger vedrørende udpegning og administration af bevaringsværdige træer 
Udvalget tilsluttede sig de udsendte anbefalinger, idet der blev opfordret til, at der snarest 
foretages en registrering, som kan udmøntes i et supplement til de udpegninger af 
bevaringsværdige træer, der er allerede er foretaget. 
 
 
 
Ad. 3. Ideer til hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en konstruktiv dialog mellem 
borgere og kommunen 
Udvalget drøftede, hvordan hensigten om bevaring af det grønne helhedsindtryk bedst muligt 
kunne fremmes. Der blev lagt vægt på, at det grønne udtryk i kommunens forskellige områder 
bedst sikres ved, at der skabes en øget forståelse hos borgere, ejendomsejere og andre for den 
værdi, der ligger i de grønne elementer som hegning, træer og anden begrønning. Det skal i 
formidlingen fremhæves, at det er en fælles opgave, at Gentofte fortsat har de kvaliteter, som de 
grønne elementer giver. 
 
Formidlingen bør indeholde et stort omfang af visualiseringer, der gør det tydeligt, hvad der 
tilstræbes og kan opnås med de grønne elementer. Det skal også vises, hvad der kan mistes, hvis 
fx den grønne hegning i stort omfang erstattes af høje mure, eller at der ikke i fremtiden vil være de 
store, fuldkronede træer, der giver et område karakter. 
Formidlingen skal ske målrettet, således at den kommer de relevante parter i hænde på det rigtige 
tidspunkt – fx ved køb af ejendom, ved arrangementer, på møder i grundejer- og boligforeninger, 
på borgermøder om lokalplaner. 
 
I forbindelse med regulering af de grønne elementer i lokalplaner skal der lægges vægt på, at den 
er let forståelig, således at det klart fremgår, hvad der umiddelbart er tilladt, og hvad formålet med 
reguleringen er. I forhold til eksisterende hegning, der ikke vil være omfattet af den fremadrettede 
regulering, skal der inspireres/motiveres til "frivillig" begrønning. 
 
Bestyrelserne i grundejerforeningerne, lokale fagfolk og ildsjæle med viden inden for området, 
ejendomsmæglere, Det Grønne Råd m. fl. kan sammen med kommunens egne medarbejdere 
inddrages i formidlingen. 
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