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1 (Åben) Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse  
  
Sags ID: EMN-2021-03642 
 
Resumé 
Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring. 
 
Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt med de ændringer, som Plan og Byg 
har foreslået. 
 
Baggrund 
Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen skal efter 
planloven revideres hvert fjerde år. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2021, pkt. 2, at sende forslag til 
Kommuneplan 2021 i høring. 
 
Forslag til Kommuneplan 2021 har været i høring fra den 10. maj til den 19. juli 2021. Der er i 
høringsperioden indkommet 15 høringssvar fra henholdsvis 5 statslige myndigheder (Bolig- og 
Planstyrelsen, Kystdirektoratet, Helsingør Stiftsøvrighed, Vejdirektoratet og Energistyrelsen), 2 
offentlige virksomheder (Energinet Eltransmission A/S og Movia), 1 fra Lyngby-Taarbæk 
Kommune, 1 fra Kroppedal Museum, 1 fra Novo Nordisk A/S, 3 fra foreninger (Gentofte Sogns 
Grundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening – Gentofte og Dansk Ornitologisk Forening) 
og 2 fra borgere. 
 
Statens bemærkninger vedrørende forhold af national interesse omhandler stationsnære 
kerneområder, Fingerplan 2019’ rekreative stier og cykelstier, butiksstørrelse i aflastningscentret 
ved Nybrovej, produktionsvirksomheder af national interesse, naturinteresser og Banedanmarks 
arbejdsarealer til vedligehold. 
 
Plan og Byg har i lighed med processen for tidligere kommuneplanforslag været i dialog 
med de statslige myndigheder om behovet for ændringer i forslaget til Kommuneplan 2021 
som følge af hensynet til nationale interesser. 
 
De øvrige indkomne bemærkninger omhandler klimatilpasning, beskyttelseslinjer i forhold til 
kirker, geotermi, statsveje, Fingerplanens cykelstier/-ruter, fortidsminder, det overordnede 
eltransmissionsnet, kollektiv trafik, kommunesamarbejde, udviklingsmuligheder for Novo 
Nordisk A/S, Grønt Danmarkskort, bebyggelsesregulerende rammer i rekreative områder, 
parkeringsanalyse, natur, miljø og bæredygtighed, adgang langs kysten og kysten ved 
Tuborg Syd som rekreativt område. 
 
Der vedlægges høringsnotat med resumé af de indkomne høringssvar og Plan og Bygs 
kommentarer og forslag til ændringer, herunder ændringer som af hensyn til nationale 
interesser er nødvendige, for at forslaget til kommuneplan 2021 kan vedtages endeligt. 
 
Herudover vil der blive foretaget redaktionelle ændringer af forslaget til Kommuneplan 
2021, fx i form af overskrifter og tydeligere signaturforklaringer til kort. 
 
Forslag til Kommuneplan 2021 kan ses på dette link 
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=108  

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=108
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Kommuneplan 2021 vil efter endelig vedtagelse blive en del af Gentofte-Plan 2022. 
 
Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Bilag 1. Høringsnotat, Forslag til Kommuneplan 2021 (4083256 - EMN-2021-03642) 
2. Bilag 2. Detaljeret oversigt over indkomne høringssvar med forvaltningens kommentarer 
(4083257 - EMN-2021-03642) 
3. Bilag 3. Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 (4014699 - EMN-2021-03642) 
 

2 (Åben) Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarme i Gentofte  
  
Sags ID: EMN-2021-04715 
 
Resumé 
Med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen godkendte projektforslag til fortsat udbygning af 
fjernvarmenettet i kommunen og den netop afholdte licitation, søges anlægsbevilling på 52,2 mio. 
kr. til udbygning af fjernvarmenettet i 2021. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet 
lånefinansieres. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten 
og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. 
 
Baggrund 
På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021, pkt. 4, blev endeligt projektforslag til fortsat 
udbygning af fjernvarmenettet enstemmigt vedtaget.   
 
Der er nu gennemført udbud af udbygningen af fjernvarmenettet. Licitationsresultatet indebærer en 
stigning på 30 % i forhold til den i projektforslaget forudsatte anlægsudgift på 782 mio. kr., således 
at udgiften hertil udgør 1.017 mio. kr. I projektforslaget er – i overensstemmelse med 
retningslinjerne for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning - anvendt de senest 
faktiske udførelsespriser på udbygningen i Gentofte. Hertil kommer udgifter til etablering af 
fjernvarmevekslere hos brugerne på ca. 112 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør således 
1.129 mio. kr.    
 
Baggrunden for den store prisstigning er dels voldsomme prisstigninger på materialer – prisen på 
stål er det seneste år steget med ca. 80 % - dels markant øget efterspørgsel på markedet efter 
konverteringer fra opvarmning med olie-/naturgas til miljøvenlig opvarmning.  
I projektforslaget var forudsat en takststigning 0,5 % som følge af fjernvarmeudbygningen. De 
øgede anlægsomkostninger betyder en takststigning på 2,5 %. Det svarer for en standard 
fjernvarmekunde til en stigning på 467 kr. årligt. Stigningen indfases over en 5 årig periode, 
svarende til en årlig stigning på 90 kr. for en standard husstand i en 5 årig periode.  
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Fjernvarmeudbygningen frem mod 2027 er opdelt i en vestlig og østlig del, hvor én entreprenør 
står for udbygningen i den vestlige del, og en anden entreprenør står for udbygningen i den østlige 
del. Hver del er opdelt i 8 etaper, hvori udrulningen foregår. Borgerne kan slå deres adresse op på 
Gentofte Gladsaxes Fjernvarmes hjemmeside og se, hvornår der forventes tilbudt fjernvarme på 
den pågældende vej. 
  
Der er tidligere anlægsbevilget 7,2 mio. kr. til projektering og forundersøgelser, og der søges nu 
om anlægsbevilling på 52,2 mio. kr. til den del af fjernvarmeudbygningen, som foretages i 2021. 
Aftaler om udførelse indgås løbende for de enkelte etaper, og anlægsbevilling søges successivt i 
forhold til udbygningstakten frem til udgangen af 2027. 
 
 
Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales efterfølgende af 
fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige 
låneramme. 
 
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til den fortsatte udbygning af fjernvarme i 
Gentofte Kommune på 52,2 mio. kr. i 2021, jf. skema 1. 

2. At rådighedsbeløb til udbygningen for 2022 – 2025, med henholdsvis 142 mio. kr. i 2022, 
145 mio. kr. i 2023, 150 mio. kr. i 2024 og 164 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslag 
2022 – 2025. 

3. At udgiften til udbygningen af fjernvarmenettet lånefinansieres. 
 
 
Bilag 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Skema 1 forsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune (3003) (4092924 - EMN-
2021-04715) 
 

3 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej  
  
Sags ID: EMN-2021-04869 
 
Resumé 



Side 6

Der søges om en supplerende anlægsbevilling til afslutning af sagen om botilbuddene på Bank-
Mikkelsens Vej. I den afsluttende fase af byggesagen er der tilkommet merudgifter til bl.a. 
udtørring, jordhåndtering og indeksering. Der søges om 2,825 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 
1.675 mio. kr. ekskl. moms til servicearealdelen.  
 
Boligdelen kan finansieres ved låneoptagelse og herefter betales tilbage til kommunen over 
beboernes husleje. Servicearealerne kan finansieres over likvide aktiver. Langt hovedparten af 
udgifterne til servicearealerne betales tilbage til kommunen over taksterne, idet langt størstedelen 
af brugerne er fra andre kommuner. 
 
 
 
Baggrund 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2020, med 18 stemmer for (C,A,B,V,F) mens 1 
undlod at stemme (Ø) at anlægsbevilge 3,268 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, finansieret over det 
afsatte rådighedsbeløb til formålet samt 7,513 mio. kr. ekskl. moms til servicearealerne, finansieret 
med 1,66 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer, med 2,338 mio. kr. over 
rådighedsbeløb til boligdelen, og med 3,515 mio. kr. over likvide aktiver. Formålet med 
bevillingerne var at dække de i april 2020 kendte meromkostninger til udtørring, sikring mod 
regnvand og forsinkelse af byggesagen. Se skema 1 for henholdsvis boligdelen og 
servicearealerne for en samlet oversigt over bevillingerne til botilbuddene samt notat vedr. oversigt 
over tidligere politiske behandlinger. 
 
Byggeriet er nu afsluttet og ibrugtaget. 
 
I den sidste fase fra april til juli 2020 tilkom yderligere udgifter til udtørring af bygningerne grundet 
konsekvenserne af den meget våde vinter 2019/20 (1.394.908 kr.). Betonkonstruktionerne i 
bygningen var efter den meget våde vinter fortsat så opfugtede, at det var nødvendigt at fortsætte 
med mekanisk udtørring frem til juli.  
Der har samtidig været merudgifter til bortkørsel af jord og grus i forbindelse arealerne omkring 
bygningerne og på grønningen (1.120.824 kr.). 
 
Efter ibrugtagningen har det vist sig, at sokkelløsningen omkring bygningerne, der består af en 
rende med sten, er uegnet til brugergruppen. Der ønskes i stedet monteret en stålrist, udgiften 
hertil udgør 300.000 kr. 
 
Der har været udgifter til håndtering af Covid19 på byggepladsen (215.078 kr.), samt diverse 
uforudsete omkostninger i forbindelse med indflytning i botilbuddene (440.258 kr.).  
 
Der er herudover tilkommet ekstraudgifter til indeksering af hovedentreprisen ift. tidligere forudsat. 
Den faste pris på hovedentreprisekontrakten er fast i et år efter indgåelse, og herefter indekseres 
de resterende udgifter iht. byggeindeks fra Danmarks statistik. Indekseringen udregnes 
bagudrettet, og de nødvendige reguleringstal er først frigivet i juni måned i år. Den oprindeligt 
forventede udgift baseret på prisniveauet i 2017 var 2.320.230 ekskl. moms, efter regulering udgør 
beløbet nu 3.348.223 kr. ekskl. moms. Årsagen til stigningen på 1.027.993 kr. kan bl.a. være det 
pressede byggemarked, der opstod pga. covid19.  
 
De samlede merudgifter udgør 4.499.061 kr. Der ansøges om en supplerende bevilling på 4,5 mio. 
kr.  
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Udgiften til boligdelen er 2,825 mio. kr. inkl. Moms kan finansieres via lån, der betales over 
beboernes husleje. 
 
De samlede udgifter til servicearealerne på 1,675 mio. kr. kan finansieres over likvide aktiver. 
Langt hovedparten af udgifterne til servicearealerne betales tilbage til kommunen over taksterne, 
idet langt størstedelen af brugerne er fra andre kommuner. 
 
 
Indstilling 
Social og Sundhed og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der anlægsbevilges 2,825 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, som finansieres ved 
optagelse af lån.  

2. At der anlægsbevilges 1,675 mio.kr. ekskl. moms jf. skema 1 til servicearealerne, 
finansieret over likvide aktiver.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Skema 1 - BMV servicearealer (4071478 - EMN-2021-04869) 
2. Skema 1 - BMV boligdel (4071477 - EMN-2021-04869) 
3. Oversigt over politiske behandlinger (4083538 - EMN-2021-04869) 
 

4 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bærende søjler ved Kildeskovshallens 
overdækkede indgangspartier  
  
Sags ID: EMN-2021-04972 
 
Resumé 
Der ansøges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af 18 bærende søjler ved 
Kildeskovshallens overdækkede indgangspartier finansieret af likvide aktiver. 
 
Baggrund 
Gentofte Ejendomme er i gang med en gennemgang af Kildeskovshallen med henblik på at 
vurdere, hvilke større vedligeholdelsesarbejder, der skal gennemføres i de kommende år. 
Gennemgangen sker nu således, at større arbejder, der vil kræve, at hallen lukkes helt eller delvist 
(f.eks. reparation af de eksisterende bassiner samt omklædningsfaciliteterne), kan planlægges til 
at udføres samtidig med etableringen af det nye bassin – forventeligt i 2023.  
 
I forbindelse med undersøgelserne er det konstateret, at de 18 bærende søjler, som understøtter 
det overdækkede område ved hallens indgang, er i meget dårlig stand. Det viser sig efter 
gennemførelse af destruktive undersøgelser, at det stål, der er inde i søjlerne, visse steder er tæt 
på at være gennemtæret. En del af søjlernes bæreevne er derfor forringet og i værste fald er der 
fare for, at de kan kollapse. 
 
Der er nu opsat midlertidige understøttelser under overdækningen. 



Side 8

 
Renovering af søjlerne koster 2 mio. kr. og bør gennemføres hurtigst muligt. 
 
Udgifter til løbende vedligeholdelse af søjlerne afholdes i eksisterende budget til formålet.   
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 2 mio. kr. jf. skema 1, til renovering af bærende søjler ved 
Kildeskovshallens overdækkede indgangsparti finansieret af likvide aktiver. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Skema 1 - Søjler ved Kildeskovshallen (4079828 - EMN-2021-04972) 
 

5 (Åben) Anlægsbevilling til affugtningsanlæg til Ishal 1  
  
Sags ID: EMN-2021-04765 
 
Resumé 
Der søges om en anlægsbevilling på 610.000 kr. til udskiftning af affugtningsanlægget i Gentofte 
Ishal 1, finansieret af likvide aktiver. 
 
 
Baggrund 
Det nuværende affugtningsanlæg i Ishal 1 er uventet gået i stykker og kan ikke repareres. 
Anlægget sikrer, at der er et godt indeklima i hallen. Uden anlægget vil der opstå en alt for høj 
luftfugtighed og der ville dannes dug på alle overflader. Før et nyt affugtningsanlæg er på plads, 
kan hallen således ikke anvendes til aktiviteter, der kræver, at der er udlagt is. Etablering af et nyt 
affugtningsanlæg koster 610.000 kr.  
 
Etablering af det nye anlæg kan ske i september 2021. 
 
Der er ingen ekstra afledt drift i forhold til nuværende. Levetiden anslås til 15 år. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 610.000 kr. jf. skema 1 til udskiftning af affugtningsanlægget i Ishal 
1, finansieret af likvide aktiver. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Skema 1 - Anlægsbevilling til affugtningsanlæg til Ishal 1 (4064268 - EMN-2021-04765) 
 

6 (Åben) Anlægsbevilling til nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og grundvandspumper

  
  
Sags ID: EMN-2021-04676 
 
Resumé 
Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af en nødstrømsgenerator til de 
grundvandspumper der er etableret i Gentofte Sportspark ved Gentofte Hallen, finansieret af 
likvide aktiver.  
 
Henset til at nedbørsmængderne generelt stiger, anbefales det således at etablere en 
nødstrømsgenerator nu, idet en generator i tilfælde af strømsvigt vil sikre mod oversvømmelse af 
hallen og kunstgræsbanen umiddelbart ved siden af hallen. 
 
Baggrund 
Gentofte Hallen er delvist nedgravet, hvilket øger risikoen for, at hallen kan blive oversvømmet. 
Der er derfor etableret en række grundvandspumper, der kontinuerligt sørger for, at dette ikke 
sker. Imidlertid vil der, ved en strømafbrydelse på mere end 2 døgn, være risiko for, at hallen 
oversvømmes. 
 
Der har tidligere været strømafbrydelse i Gentofte Hallen, med oversvømmelse af kunstgræsbanen 
ved siden af hallen til følge. Ved en eventuel ny strømafbrydelse vil der være risiko for at ikke blot 
kunstgræsbanen, men også Gentofte Hallen bliver oversvømmet. Henset til den generelle stigning 
i nedbørsmængderne, at der kommer flere og flere kraftige regnskyl, bør der ske en sikring af den 
fortsatte drift af pumperne. 
 
En nødgenerator, der kan drive grundvandspumperne, hvis strømmen går, koster 400.000 kr. at 
etablere. 
 
Anlægget forventes at holde 20-50 år afhængig af brug. Driftsomkostninger er ca. 5.000 kr. årligt. 
Driftsomkostningerne afholdes indenfor det eksisterende budget. Anlægget etableres hurtigst 
muligt. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 400.000 kr. jf. skema 1 til etablering af en nødstrømsgenerator til 
grundvandspumperne i Gentofte Sportspark med finansiering over likvide aktiver. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Skema 1 - Nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og grundvandspumper (4061579 - EMN-
2021-04676) 
 

7 (Åben) Anlægsregnskab for naturlegeplads og nye udearealer ved Hellerup Skole  
  
Sags ID: EMN-2017-06038 
 
Resumé 
Der forelægges anlægsregnskab for naturlegeplads og nye udearealer ved Hellerup Skole. 
 
Baggrund 
Projektet har kostet 8.500.000 kr. og er finansieret af et gavebrev til Gentofte Kommune på 
10.000.000 kr. fra Carlsberg A/S, hvoraf der er betalt fondsmoms på 17,5 % svarende til 1.750.000 
kr. Desuden har Gentofte Kommune modtaget 250.000 kr. fra Carlsberg A/S til fjernelse af 
forurenet jord. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, den 16. juni 2014, punkt 6, at bevilge 200.000 kr. til 
skitsering af projekt til Hellerup Skoles 5.000 m2 nye udeareal på Dessaus Boulevard 4, vest for 
Hellerup Skole. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 28. september 2015, punkt 9, at bevilge 750.000 kr. 
til detailprojektering og udbud af arealet på Dessaus Boulevard 4 samt at acceptere gavebrev på 
10.000.000 kr. fra Carlsberg A/S. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016, med 18 stemmer for (C, A, V, B og I) og 1 
stemme imod (Ø) imod, at bevilge 6.300.000 kr. til etablering af nye udearealer på arealet på 
Dessaus Boulevard 4 samt 250.000 kr. fra Carlsberg A/S til fjernelse af forurenet jord. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2017, med 18 stemmer for (C, A, V, B, Lisbeth Winther 
(Uden for parti) og D) og 1 stemme (Ø) imod, at bevilge 1.250.000 kr. til etablering af 
naturlegeplads øst for Hellerup Skole på et areal skolen har den eksklusive brugsret til. 
 
Projektet vedrører nye udearealer og naturlegeplads til leg, idræt og bevægelse på matriklen 11D 
mellem Dessaus Boulevard 4, Hellerup Skole og Shell Hellerup, Strandvejen. Projektet indeholder 
indretning af arealet med beplantning, kunstgræsbane, stiforløb med pullertbelysning, udeinventar 
og en skulpturelt designet overdækning og spiralformet figur til leg og udeskole/ undervisning 
benævnt ”Galaksen”. 
 
Projektet indebærer også etablering af et nyt areal i Tuborg Syd til naturlegeplads øst for Hellerup 
Skole på skolens matrikel, Dessaus Boulevard 10 og på Danicas grund på Strandengen imod 
Øresund. 
 
Desuden er der foretaget randbeplantning med træer, buske og bunddække. 
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Projektet er forløbet planmæssigt og i samarbejde med henholdsvis Carlsberg A/S og Danica A/S, 
som er tidligere og nuværende ejere af de tilstødende arealer i Tuborg Syd. Hellerup Skole er 
tilfredse med resultatet. 
 
Der blev i forbindelse med projektet foretaget prøver af jorden, der nogle steder var lettere 
forurenet, hovedsageligt grundet forhøjede blyværdier og en overskridelse af jordkvalitetskriteriet 
for kulbrinter. De udførte analyser indikerer ikke, at der skulle være nogle miljømæssige problemer 
forbundet med jorden. Der er foretaget en afgravning af jord på grunden ned til en dybde af 0,5 
meter under den projekterede terrænkote i området. Der er derefter udlagt 50 cm rene medier 
(råjord + muld) i alle beplantede bede oven på afrenset terræn. 
 
Af den samlede udgiftsbevilling på 8.500.000 kr. er der forbrugt 8.499.732 kr. og der er derudover 
modtaget et gavebrev på 10.000.000 kr. inkl. moms samt yderligere 250.000 kr. ex. moms fra 
Carlsberg, svarende til den samlede indtægtsbevilling på 10.250.000 kr. 
 
Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, ”at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer”. 
 
Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet samt skema 1, skema 2 og 
revisionserklæring, der vedhæftes dagsordenen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 

1. At anlægsregnskabet godkendes. 
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Skema 1 - Udearealer Hellerup Skole (2127230 - EMN-2017-06038) 
2. Skema 2 - Udearealer Hellerup Skole (4017680 - EMN-2017-06038) 
3. Logbog - Udearealer Hellerup Skole (4083548 - EMN-2017-06038) 
4. Revisionserklæring - Udearealer Hellerup Skole (4063300 - EMN-2017-06038) 
 

8 (Åben) Videreudvikling af Det grønne Gentofte  
  
Sags ID: EMN-2021-04908 
 
Resumé 
Et grønnere Gentofte ved beplantning på offentlige arealer er et udbredt ønske og efterspurgt 
tiltag. 
 
For at etablere et godt vidensgrundlag at planlægge og prioritere mulige indsatser ud fra foreslås 
det, at der gennemføres en analyse af potentiale for yderligere begrønning af offentlige arealer i 
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kommunen og i den forbindelse undersøge, hvordan der kan skabes mest værdi i forhold til mulige 
indsatser. 
 
Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til analysen. 
 
Baggrund 
Gentofte opleves generelt som en kommune, hvor det grønne i form af træer og anden beplantning 
er en stor kvalitet og en væsentlig del af egenarten. 
 
Det skyldes de store offentlige friarealer i de historiske parker, skov- og moseområder, 
kirkegårdanlæg, etagebebyggelsernes grønne fællesarealer, alleerne og det enkelte træ på 
vejhjørnet. 
 
Villaområderne, hvor de private haver traditionelt er indrettet med træer, hække og anden 
beplantning mod vej, bidrager også i høj grad til, at Gentofte opfattes som en grøn kommune. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2020, pkt. 2, enstemmigt anbefalingerne fra 
opgaveudvalget Det grønne Gentofte. Anbefalingerne omfattede – ud over hegning langs vej – 
også bevaringsværdige træer og vejtræer.  
 
For så vidt angår bevaringsværdige træer er det anbefalingen, at ”Alle områder i Gentofte 
Kommune bør vurderes for forekomsten af bevaringsværdige træer. De områder i kommunen, der 
ikke er blevet undersøgt for forekomsten af bevaringsværdige træer, bør vurderes med henblik på 
udpegning i en lokalplan.” 
 
Vedrørende vejtræer er anbefalingen: ”Ordningen med borgerdreven etablering af vejtræer skal 
søges fremmet gennem øget kommunikation.” 
 
Det er vedrørende anbefalingerne ift. kommunale vejtræer og øvrig begrønning på vejarealer 
anført: ”Der står rundt omkring i kommunen på vejarealer mange træer, som Gentofte Kommune 
har plantet og nu plejer. Nogle steder er der tale om klassiske vejstrækninger som fx Jægersborg 
Allé, andre steder er fx plantet træer på små grønne arealer ved vejkryds.” 
 
Det er anbefalingen, at ”Vejtræer skal søges indpasset i klimaprojekter i videst muligt omfang. 
 
Det skal generelt overvejes, hvor der hensigtsmæssigt kan etableres begrønning på kommunale 
vejarealer.” 
 
Der er også fra borgere i og uden for opgaveudvalg herudover kommet forslag om plantning af 
allétræer langs flere veje i kommunen, fx Bernstorffsvej. 
 
Hensigten om fortsat at bevare og udvikle Det grønne Gentofte indgår ligeledes i kommunens 
Grønne Strukturplan og i kommuneplanen samt i de foreløbige idéer i opgaveudvalget Byens rum 
– rammer om fællesskaber, hvor deltagerne drøfter, hvordan borgernes behov for såvel aktiviteter 
og fællesskab som fordybelse og ro kan imødekommes i byrum, som er attraktive og indbydende. 
 
Træer og anden beplantning har stor betydning for biodiversitet og som elementer i 
klimatilpasning. Samtidig er der i en fuldt udbygget kommune som Gentofte også udfordringer 
forbundet med at øge beplantningsgraden, fx ledningsføringer langs veje og reelle muligheder for 
at skabe gode vækstbetingelser. Der er ligeledes væsentlige udgifter forbundet både med 
plantning af træer (og anden beplantning) og med den efterfølgende drift/vedligehold. 
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På denne baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at gennemføre en analyse af det uudnyttede 
potentiale for yderligere begrønning af offentlige arealer i kommunen og i den forbindelse 
undersøge, hvordan der kan skabes mest værdi i forhold til mulige indsatser. Værdi omfatter både 
livskvalitet, biodiversitet og klimafordel. I analysen indgår en hensigtsmæssig belysning af 
borgernes ønsker og behov i forhold til yderligere begrønning af offentlige arealer i kommunen. 
 
Resultatet af analysen forventes at kunne foreligge i løbet af andet kvartal 2022. 
 
Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til at gennemføre analysen. 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 500.000 kr. til gennemførelse af analyse vedr. videreudvikling af Det grønne 
Gentofte med finansiering over likvide aktiver. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Skema 1 - videreudvikling af Det Grønne Gentofte (4079701 - EMN-2021-04908) 
 

9 (Åben) Opretholdelse af hygiejneniveauet - "Hygiejnepakke"  
  
Sags ID: EMN-2021-05008 
 
Resumé 
Corona-krisen har vist, at der kan opnås en række sundhedsmæssige fordele ved at styrke den 
generelle hygiejne. Til brug for fastholdelse af hygiejneniveauet i kommunen efter Corona foreslås 
derfor en ”Hygiejnepakke” indeholdende en række tiltag, som vil sikre hygiejneniveauet på 
forskellige områder.  
 
Baggrund 
Under Corona blev der iværksat en række tiltag, herunder opsætning af håndvaske på institutioner 
og skoler, for at mindske spredning af smitte. Erfaringerne fra pandemien har vist, at der er en 
række sundhedsmæssige fordele ved at have fokus på den generelle hygiejne. Det foreslås derfor, 
at der fortsat skal være opstillet håndvaske på institutioner, skoler mm. Til vedligehold og 
rengøring af håndvaskene er der årlige udgifter på 1,07 mio. kr., som foreslås indarbejdet i 
budgetforslaget for 2022 og frem. Udgifter i 2021 afholdes indenfor eksisterende budget.   
 
Der har i mange år været en hygiejnesygeplejerske ansat på Social- og Sundhedsområdet. 
Erfaringen fra Ældreområdet samt Social & Handicap er, at den kommunale hygiejnesygeplejerske 
kan løfte den samlede hygiejnefaglige indsats, samt være en aktiv med- og modspiller i forhold til 
samtlige fagområder, i det tværsektorielle samarbejde samt i de nationale indsatser, herunder ikke 
mindst i forbindelse med Coronapandemien. Hygiejnesygeplejersken rådgiver og vejleder 
områderne til hygiejniske og sikre arbejdsgange, identificere smitteveje, håndtere smitteudbrud, 
samt underviser fagområderne i grundlæggende hygiejne og håndtering af smitte med 
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multiresistente bakterier og andre smitsomme tilstande. Hygiejnesygeplejerskens faglighed sættes 
også i spil ved relevante udbud, samt ved nybygning/ombygninger af institutioner.  
 
Under Corona-pandemien har det været nødvendigt at opgradere hygiejnearbejdet med en ekstra 
sygeplejerske. Det foreslås at fastholde opnormeringen ved at etablere en permanent funktion på 
Børne-, Skole-, Kultur-, Unge- og Fritidsområdet. De forventede effekter ved at have en 
hygiejnesygeplejerske på dette område er:  
 

 God hygiejne kan forebygge sygefravær som følge af infektioner  
o Korrekt håndhygiejne i dagtilbuddene giver færre sygedage pr barn og personale, og 

dermed mindsket fravær for forældrene 
o Undervisning i korrekt håndhygiejne hos 4–12-årige børn havde godt 36 procent lavere 

risiko for sygefravær for såvel mavetarminfektion og for øvre luftvejsinfektion.  
 

 Der er en generel stigning af infektioner med resistente bakterier. Disse er svært 
behandlingsbare, men kan forebygges ved god hygiejne. 
 

 Der kan komme en ”anden bølge” af Covid-19 eller anden ny virus. 
 
Udgiften til en hygiejnesygeplejerske er 0,7 mio. kr. om året, som foreslås indarbejdet i 
budgetforslaget for 2022 og frem. Udgifter i 2021 afholdes indenfor eksisterende budget. 
 
I budgetaftalen for 2021 indgik en forventning om reduktion af sygefraværet som en del af 
effektiviseringerne. Administrationen har opstillet mål om reduktion af sygefraværet blandt 
medarbejderne, og ovenstående tiltag forventes også at kunne understøtte indfrielsen af de mål.   
 
 
Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller: 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
  
At der indarbejdes i alt 1,77 mio. kr. (1,07 mio. kr. til vedligeholdelse og rengøring af håndvaske på 
institutioner og skoler m.m. og 0,7 mio. kr. til en hygiejnesygeplejerske) i budgetforslaget for 2022 
og frem.  
    
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

10 (Åben) Økonomisk rapportering 2. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-01863 
 
Resumé 
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2021 til godkendelse.  
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Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelse. 
 
 
Baggrund 
Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation 
i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige 
bevillingsmæssige tiltag. 
 
De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende: 
 
Serviceudgifter 
Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr., der som udgangspunkt 
udgør loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af 
økonomiaftalen forøges servicerammen med 13,4 mio. kr. til 3.607,9 mio. kr.  Forøgelsen sker som 
følge af nye opgaver m.v. (f.eks. coronapuljer). Hvis kommunerne samlet set overskrider den 
reviderede serviceramme, kan det medføre en sanktion. 
 
Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.627,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et 
merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme. 
 
Skønnet for de coronarelaterede udgifter er på samlet set 35,1 mio. kr. for 1. halvår 2021 inklusiv 
5,3 mio. kr. som Gentofte Kommune er blevet kompenseret for i forbindelse med udmøntning af 
trivselsaftaler og stimuli af oplevelsesindustrien. I skønnet er forudsat en normalisering af 
driftsudgifterne i andet halvår.  Der er i økonomiaftalen for 2022 aftalt en kompensation på i alt 900 
mio. kr., hvoraf Gentofte Kommune forventes at modtage 11,40 mio. kr. Medregnes de 5,3 mio. kr. 
fra udmøntning af trivselsaftale og stimuli af oplevelsesindustrien udgør Gentofte Kommunes 
samlede kompensation 16,7 mio. kr. Det betyder, at Gentofte ikke forventer at modtage 
kompensation for de resterende coronarelaterede udgifter på 18,4 mio. kr. Eventuel yderligere 
kompensation tages op i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. 
 
Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.592,2 mio. kr. Det er 2,3 
mio. kr. under den oprindelige serviceramme og 15,7 mio. kr. under den reviderede serviceramme. 
De forventede mindreudgifter kommer primært fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje, hvor der 
forventes øgede indtægter fra mellemkommunal afregning af plejeboliger og hjemmehjælp til 
udenbys borgere end forventet ved budgetlægningen. Der forventes fortsat merudgifter på den 
ordinære drift af det specialiserede småbørns- og voksenområde. For begge områder forventes 
lavere takstindtægter fra botilbud som følge af lavere belægning end budgetlagt.    
 
Overførselsudgifter 
Det oprindelige budget for overførsler udgør 1.141,8 mio. kr. og der forventes et regnskab på 862,4 
mio. kr. Forskellen skyldes primært, at indbetalingen vedrørende indefrosne feriepenge på 260 
mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler efter anvisning fra ministeriet skal flyttes fra driftsbudgettet 
til finansielle poster. Der søges derfor om en omplacering på beløbet. Derudover forventes et 
mindreforbrug på 19,4 mio. kr. under Erhverv og Beskæftigelse som følge af en mere positiv 
udvikling i ledigheden end forventet ved budgetlægningen.  
 
Anlæg 
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og 
anlægsindtægter) forventes at udgøre 400,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 143,2 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget på 543,7 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til 
tidsforskydninger, og som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 
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2023–2025 er anlægsbudgettet blevet gennemgået, og det foreslås, at udskyde 90,3 mio. kr. fra 
2021 til 2022-2025. 
 
Gennemsnitslikviditet ultimo 2021 
Gennemsnitslikviditeten ultimo 2021 skønnes til 420 mio. kr. Det er en opjustering på 40 mio. kr. i 
forhold til skønnet i økonomisk rapportering ultimo 1. kvartal 2021 på 380 mio. kr. Opjusteringen 
skyldes primært sammenlægning af investeringsbeholdningen med kassebeholdningen i efteråret 
2021. I modsat retning trækker fremrykningen af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fra 
august til slutningen af maj.  
 
 
 
Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller: 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de 
beskrevne nettotillægsbevillinger: 

a. for finansiering søges om tillægsbevillinger på nettomindreindtægt på 17,6 mio. kr. i 
forbindelse med økonomiaftalen 

b. for serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. vedrørende 
demografikorrektion, trivselsmidler, lovændringer og puljemidler som finansieres af 
likvide aktiver 

c. der søges om omplacering af 260 mio. kr. vedrørende indbetalinger til 
Lønmodtagernes Feriemidler fra overførselsudgifter til balanceforskydninger 

d. for anlæg søges om flytning af bevilling på 0,3 mio. kr. fra Kultur (drift) til 
Kulturpuljen (anlæg), samt at der gives tillægsbevilling hertil. 

e. der søges om indtægtsbevilling på 22,3 mio. kr. vedrørende udlodning fra HMN 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Økonomisk rapportering 2 kvt 2021 (4086871 - EMN-2021-01863) 
 

11 (Åben) Aflysning af tænketank om geninvesteringer og anlægsplan  
  
Sags ID: EMN-2019-05557 
 
Resumé 
Det foreslås, at den påtænkte tænketank vedrørende geninvesteringer og anlægsplan i et flerårigt 
perspektiv ikke gennemføres. 
 
Baggrund 

  
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 27. januar 2020 punkt 2 om ”Forslag til tænketanke”, 
at etablere en tænketank om geninvesteringer og anlægsplan med henblik på igangsættelse i 
første halvår 2020.  
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Arbejdet med tænketanken blev sat midlertidigt i bero, da situationen omkring Covid-19 
indebar, at interne ressourcer blev omprioriteret til fremrykning af regningsbetaling, 
håndtering af coronaudgifter, herunder puljer, coronabudgetter og løbende afrapportering 
af coronaregnskaber. Desuden vanskeliggjorde situationen omkring Covid-19 
tilrettelæggelse af fysiske møder, hvor den indsats de inviterede parter ville skulle levere 
ikke kunne stå mål med mulighederne for sparring og ville medføre et mere begrænset 
relationelt udbytte for deltagerne. Samtidig var vurderingen, at det faglige udbytte også 
ville blive påvirket negativt af den digitale mødeform.  
Forvaltningen har siden tænketanken midlertidigt blev sat i bero, arbejdet videre med at 
afdække mulighederne for at arbejde systematisk med strategier for geninvesteringer og 
flerårige anlægsplaner – blandt andet på it-området med de investeringer og re-
investeringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed som blev besluttet med 
budgetaftalen for 2021-2022. Vurderingen er på den baggrund, at behovet for en 
tænketank imødekommes gennem forvaltningens erfaringer og videre arbejde med 
geninvesteringsbehov i forbindelse med de to- årige budgetaftaler. De to-årige 
budgetaftaler giver mulighed for et flerårigt perspektiv på geninvesteringsbehov og 
samtidig sikring af den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse budgettet til ændrede 
forudsætninger.  
 
 
Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At den påtænkte tænketank om geninvesteringer og anlægsplan ikke gennemføres. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

12 (Åben) Kommunalvalg 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-05022 
 
Resumé 
Der gives en orientering om kommunalvalget den 16. november 2021. Der skal endvidere tages 
stilling til dato for 2 møder i valgbestyrelsen. 
 
Baggrund 
Den 16. november 2021 afholdes valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.  
 
Der vedlægges notat med en orientering om valgbestyrelse, fritagelse for stillere for allerede 
repræsenterede kandidatlister i Kommunalbestyrelsen, ophængning af valgplakater, valgsteder, 
brevstemning, valgstyrere og stedfortrædere samt møder i valgbestyrelsen.  
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Valgbestyrelsen skal holde 2 møder, dels i forhold til godkendelse af samtlige kandidatlister, som 
foreslås at finde sted den 4. oktober 2021 kl. 17.30, dels i forhold til godkendelse af valgbøgerne, 
som foreslås at finde sted den 17. november 2021 kl. 20. 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Økonomiudvalget: 
 

1. At orienteringen i notat af 10. august 2021 tages til efterretning. 
2. At de foreslåede tidspunkter for afholdelse af møder i valgbestyrelsen tiltrædes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. ØU notat KV2021 (4096192 - EMN-2021-05022) 
 

13 (Åben) Fremrykning af indførelsen af sortering af madaffald ved villa og rækkehuse, 
samt forlængelse af den nuværende renovationskontrakt  
  
Sags ID: EMN-2021-03532 
 
Resumé 
Som følge af ny affaldsbekendtgørelse skal der ske separat indsamling af madaffald ved samtlige 
husstande i Gentofte Kommune inden udgangen af 2022. Det indebærer en fremrykning af 
sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra 2023 til 2022. Fremrykningen nødvendiggør, at 
den nuværende renovationskontrakt med City Container forlænges med et år frem til udgangen af 
februar 2024. 
Der søges om anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af beholdere til ordningen med indsamling af 
madaffald ved villa- og rækkehuse. Udgifter finansieres over renovationstaksten. 
 
Baggrund 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020, pkt. 6 at begynde en grøn omstilling af 
affaldsindsamlingen fra private husstande ved, som en overgangsperiode, at indgå en kort 2-årig 
kontrakt med fortsat indsamling med dieseldrevne renovationsbiler, herefter indgås en 
længerevarende kontrakt fra 2023 med krav om eldrevne renovationsbiler. I overgangsperioden 
indkøbes og afprøves 2 eldrevne renovationsbiler. Indsamling af madaffald ved etageejendomme 
implementeres i løbet af 2021, mens indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse iværksættes 
i forbindelse med indgåelse af den længerevarende renovatørkontrakt fra marts 2023.  
 
På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. februar 2021, punkt 1, blev der orienteret om ny 
affaldsbekendtgørelse, der var trådt i kraft den 1. januar 2021. Affaldsbekendtgørelsen stiller krav 
om ”husstandsnær” indsamling af 10 affaldstyper, herunder madaffald. I henhold til 
bekendtgørelsen skal 9 affaldstyper, herunder madaffald, indsamles senest fra den 1. juli 2021. 
Gentofte Kommune har søgt og fået dispensation fra bekendtgørelsens frist for separat indsamling 
af madaffald ved villa- og rækkehuse, således at dette senest skal være implementeret ved 
udgangen af 2022.  
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Som følge heraf er det nødvendigt at fremrykke sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra 
det tidligere besluttede tidspunkt, marts 2023 til 2022. 
Det forventes, at udrulningen kan ske i løbet af første halvår 2022. Den endelige plan kan først 
fastlægges, når renovatøren ved, hvor hurtigt han kan få omstillet sin vognpark til at kunne tømme 
beholdere med to kamre (madaffald og restaffald). I dag afhentes og tømmes et-kammerbeholder 
med restaffald ved villa- og rækkehuse.   
  
 
Ændring og forlængelse af den eksisterende renovationskontrakt  
 
Den nuværende renovationskontrakt udløber ved udgangen af februar 2023 med mulighed for 
forlængelse frem til udgangen af februar 2024. Renovatøren, City Container er indforstået med at 
ændre den eksisterende kontrakt, således at der hentes og tømmes rumopdelte beholdere med 
henholdsvis madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse. Det kræver andre renovationsbiler 
end dem, der i dag bruges til at tømme beholdere til restaffald. For at holde 
tømningsomkostningerne til den nye ordning for madaffald så lave som muligt er det 
hensigtsmæssigt at perioden med anvendelse af nye renovationsbiler ikke bliver for kortvarig. Det 
sikres ved at opstarte ordningen så hurtigt som muligt og udnytte optionen på forlængelse af 
kontrakten med City Container på 2 x 6 måneder, således at kontrakten udløber ved udgangen af 
februar 2024. 
 
En forlængelse af renovationskontrakten vil betyde, at indgåelse af en ny længerevarende kontrakt 
med krav om affaldsindsamling med eldrevne renovationsbiler udskydes fra 2023 til 2024.   
 
Ønsket om at kunne udnytte et mere modnet marked i forbindelse med indgåelse af den 
længerevarende kontrakt med krav om 100 % anvendelse af el-renovationsbiler vil i større omfang 
kunne opnås ved indgåelse af ny kontrakt i 2024 end i 2023.  
Corona har haft en negativ indflydelse på markedet for el-renovationsbiler. De 2 eldrevne 
renovationsbiler, som Gentofte Kommune skulle modtage i foråret 2021, er forsinket og leveres 
først ultimo oktober 2021. Den forventede fremkomst af nye leverandører og modeller af el-
renovationsbiler er ligeledes blevet forsinket.  
 
Beholdere m.v. til indsamling af madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse 
 
Det anbefales, at villa- og rækkehuse som standard får en 240 liters rumopdelt to-kammer 
beholder med sidehængslede låg til restaffald og til madaffald. Sidehængslede låg er mere 
brugervenlige end de traditionelle låg-i-låg, der i dag benyttes til de rumopdelte beholdere til plast 
& metal samt glas & papir. Låget er nemt at åbne fra alle sider og det er muligt kun at åbne låget til 
et rum ad gangen. Samtidig forbedrer låget arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderen, der ikke 
behøver at åbne låget manuelt ved tømning, hvilket letter arbejdsdagen og sikrer, at der ikke sker 
emission fra beholderne ved tømning. Bilag 1 viser billeder af henholdsvis beholdere med låg-i-låg 
og sidehængslede-låg.   
 
Den rumopdelte beholder til madaffald og restaffald erstatter de nuværende 140-190 l beholdere til 
restaffald. Beholderen tømmes som i dag hver uge. De nye beholdere er lidt bredere end de 
nuværende beholdere. Beholderen afhentes inde på grunden på samme vilkår som beholderne til 
restaffald afhentes i dag. Ved adresser der ikke opfylder adgangskrav, skal husstanden på 
tømmedagen selv sætte beholderen frem til fortov. Denne fremgangsmåde anvendes allerede i 
dag for ordningerne for plast & metal og glas & papir samt restaffald. Madaffald skal sorteres i 
dedikerede poser, som leveres til borgerne af Affald og Genbrug. Poserne bestilles af borgerne 
ved at binde en tom pose på håndtaget på beholderen, hvorefter der leveres nye poser i 
postkassen i forbindelse med tømningen af beholderen. 
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Økonomi 
 
Der søges om en anlægsbevilling til indkøb af 12.000 rumopdelte beholdere til implementering af 
madaffaldsordningen hos villa- og rækkehuse. Omkostningen hertil forventes at være 6 mio. kr. der 
finansieres over likvide aktiver med finansiel dækning over Renovationens formue. (takstfinansieret 
område) 
 
De øgede driftsudgifter i 2022 som følge af fremrykningen af implementering af 
madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse kan afholdes inden for renovationens formue. I 2023 
og frem vil der ud over udgifter til madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse, være udgifter til 
implementering af øvrige fraktioner (pap, mad- og drikkekartoner samt tekstiler) En samlet 
opgørelse herover vil indgå i forslag til renovationstakst for 2023 og frem.  
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller, 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At der løbende i 2022 indføres indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse. 

1. At den nuværende renovationskontrakt ved udnyttelse af de gældende optioner forlænges 
til udgangen af februar 2024.  

2. At der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af 12.000 rumopdelte beholdere, der 
finansieres over Renovationens formue. 

3. At der ikke foretages ændringer i taksten for 2022 som følge af den fremrykkede 
implementering af madaffaldsordning ved villa- og rækkehuse, idet der foretages en samlet 
opgørelse over takstgrundlaget i forbindelse med renovationstaksten for 2023.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 
 Dato: 17-08-2021 
 
 
Pkt. 1 – 4 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
 
Bilag 
1. Bilag 1 - 240 liter sidehængslede låg (4032294 - EMN-2021-03532) 
 

14 (Åben) Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords 
Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)  
  
Sags ID: EMN-2019-02981 
 
Resumé 
Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en opløsning af det 
kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte 
vilkår. 
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Baggrund 
Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S 
(tidligere HMN Naturgas I/S) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses med 
henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter. 
 
Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, 
der bl.a. indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt 
selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter. 
 
I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE 
og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med 
virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy. 
Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne.  
 
Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes 
på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021. En eventuel resterende kapital 
udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.   
 
I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den 
nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal 
udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og 
med begrænset aktivitet. 
Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne 
godkender opløsningen og vilkårene herfor. 
 
Det fremgår af selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om selskabets opløsning skal 
træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes 
kommunalbestyrelse.  
 
Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af 
repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration). Hvis der fortsat udestår 
afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en 
administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af 
kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne. 
Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i 
forhold til deres hæftelse. Gentofte Kommunes ejerandel udgør 4,4507 %. 
 
I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har selskabet påtaget sige en række fundamentale 
garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i 
henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel. 
Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. 
Efter opløsning af selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav.  
 
Vilkår for opløsningen 

 Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021. 
 Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021. 
 Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver 

bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator. 
 Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af selskabets 

kapital, som gennemgås og godkendes af selskabets revisor. 
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 Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse. 
 Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, 

hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes 
i forhold til deres hæftelse. 

 
 
Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At godkende en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords 
Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

15 (Åben) Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi  
  
Sags ID: EMN-2021-04377 
 
Resumé 
KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi 
den 16. juni 2021. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-
behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den 
periode, behandlingen varer.  
 
Aftalen skal inden ikrafttrædelse godkendes af de enkelte kommuner og forelægges hermed med 
henblik på politisk godkendelse i Gentofte Kommune.  
 
Baggrund 
Indgåelse af en IV-aftale er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023 og en særskilt 
signaturindsats, som er aftalt mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden. 
 
Forud for KKR’s godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på mødet den 
11. juni 2021 og kommunaldirektørkredsen på K29-mødet den 4. juni 2021. 
 
IV-aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-
behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at 
ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.  
 
Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i 
kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Endvidere er det 
en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i 
kommunalt regi, samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i 
kommunalt regi. 
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Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. 
Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi. 
En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne 
med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer 
med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen 
skal være enkel at administrere, og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner 
og hospitaler. 
 
I forhold til aftalen udestår en afklaring vedr. afregning for korttarmspatienter, der modtager 
parenteral ernæring (intravenøs ernæringstilførsel) og herunder IV medicinsk behandling og IV 
væskebehandling i kommunalt regi. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i 
hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og 
finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før 
hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af 
kommunerne for de udgifter, der forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da 
kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. 
Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. 
patient  
 
På trods af udestående vedr. korttarmspatienter anbefaler KKR Hovedstaden, at aftalen tiltrædes. 
Samtidig opfordrer KKR de 29 kommuner til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe 
der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.   
 
Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år. 
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At godkende aftale om IV-behandling i kommunalt regi.  
2. At godkende at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk 

uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 18-08-2021 
 
 
Beslutning foreligger ikke endnu. 
 
 
Bilag 
1. Aftale om IV-behandling i kommunalt regi KKR Hovedstaden (4031879 - EMN-2021-04377) 
 

16 (Åben) Orientering om udbud vedr. elektronisk nøglesystem  
  
Sags ID: EMN-2021-04216 
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Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2020 under punkt 5 at iværksætte et 
udbud vedr. elektronisk nøglesystem til borgere i eget hjem.  
 
Udbuddet er afsluttet, og der er truffet en beslutning om, hvilken leverandør der har vundet 
udbuddet. I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om udbuddets 
resultat.  
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 22. juni 2020 at iværksætte et udbud vedr. 
elektronisk nøglesystem til borgere i eget hjem.  
 
På grund af teknikaliteter blev udbuddet først afsluttet i foråret 2021, hvor følgende to leverandører 
bød:  

 Bekey  
 Phoniro 

 
På baggrund af de indkomne bud tildelte kommunen opgaven til Phoniro den 28. maj 2021. 
Kontrakten trådte i kraft den 15. juni 2021 og er gældende til og med 14. juni 2027. Det er muligt at 
forlænge aftalen 4 x 12 måneder på uændrede vilkår. 
 
Med udbuddet får de borgere, som fx modtager praktisk- og / eller personlig hjælp, et nyt 
elektronisk nøglesystem, der ikke indebærer fysiske nøgler. Adgang til borgerens bolig sker i 
stedet via en app på personalets smartphone kombineret med montering af en elektronisk lås. Det 
elektroniske nøglesystem kan bruges af både den kommunale leverandør af hjemmehjælp, de 
private leverandører og evt. andre leverandører, som kommer i borgerens hjem, fx leverandører af 
madservice. Der er fuld logning på al aktivitet, og det nye system vil dermed forbedre sikkerheden 
for borgeren.  
 
Udskiftning af låsesystemet forventes at gå i gang den 1. oktober 2021, og vil forventeligt være 
afsluttet i løbet af 2022. Det vil være medarbejdere fra kommunens hjælpemiddeldepot, der 
foretager udskiftningen af låsesystemet.  
 
Kommunalbestyrelsen afsatte 2,4 millioner kroner på en anlægsbevilling den 22. juni 2020. På 
baggrund af det gennemførte udbud forventes det, at udgifterne til anskaffelse af nøglesystem 
udgør 1,7 mio. kr. Det svarer til mindreudgifter på 0,7 mio. kr.  
 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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17 (Åben) Kulturstøtte 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-04626 
 
Resumé 
Covid-19 har fortsat stor indvirkning på kulturlivet i Gentofte Kommune, hvor kulturinstitutioner og 
kulturaktører er mærket af de negative konsekvenser af nedlukningen samt ændrede 
publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er normaliserede. For at fastholde et 
levende kulturliv i Gentofte Kommune er der behov for ekstraordinær kulturstøtte i 2021. Der søges 
om en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen og ekstraordinært driftstilskud til tre økonomisk 
udfordrede kulturinstitutioner – Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole.  
 
Baggrund 
Gentofte Kommunes kulturliv er funderet på en mangfoldig række af institutioner indenfor musik og 
sang, scenekunst, visuel kunst, film og museale oplevelser. I en normal hverdag medvirker disse 
institutioner til opbygningen af bæredygtige fællesskaber og skabelsen af rum for dannelse og 
virkelyst. Men gennem de seneste år har kommunens kulturinstitutioner alle mærket de negative 
konsekvenser af ændrede publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er på niveau 
med før Corona.  
 
Hårdest ramt er nogle af de kulturinstitutioner, der primært drives for kommunal driftsstøtte. Det 
gælder Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole, hvor en økonomigennemgang 
i juni viste, at de tre kulturinstitutioner på nuværende tidspunkt af året har haft væsentligt færre 
entreindtægter og elevbetalinger end budgetteret. For Garderhøjfortet drejer det sig om 0,2 mio. 
kr., for Øregaard om 0,4 mio. kr. og for Gentofte Musikskole om 0,1 mio. kr. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at kulturinstitutionerne ikke har mulighed for at 
indhente de tabte indtægter uden det får konsekvenser for kulturtilbuddet, som vi kender det i dag. 
Børne og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 
2021 til de tre kulturinstitutioner, som nedenfor angivet: 
 
Garderhøjfortet: 0,2 mio. kr. 
Øregaard Museum: 0,4 mio. kr. 
Gentofte Musikskole: 0,1 mio. kr. 
Ekstraordinær driftsstøtte i alt 0,7 mio. kr.  

 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer desuden, at det er nødvendigt at støtte 
genåbningen af publikumsudviklingen i andre kulturelle tilbud i Gentofte Kommune.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at Kulturpuljen udvides med 0,5 mio. kr. med 
henblik på at støtte publikumsfremmende aktiviteter, såsom særarrangementer, opsøgende 
arbejde, eller gratis entre-ordninger for kommunens borgere til f.eks. koncerter, workshops, 
fremvisninger, forestillinger og udstillinger.  
 
Kulturpuljen kan søges af både kulturinstitutioner og andre kulturaktører, som derved får nye 
muligheder for at tilpasse sig publikumssituationen, og udvikle kulturlivet i kommunen. Børn og 
Skole, Kultur, Unge og Fritid vil indtil udgangen af 2021 lempe den nuværende bevillingspraksis, 
hvor Kulturpuljen som udgangspunkt støtter med op til 50% af udgiften til det kulturfaglige indhold. 
Således kan kulturaktører i en periode ansøge om fuld finansiering af det kulturfaglige indhold 
gennem Kulturpuljen. 
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Den samlede ekstraordinære kulturstøtte beløber sig dermed til 1,2 mio. kr.: 
 
Udvidelse af Kulturpuljen: 
Ekstraordinær driftsstøtte: 

0,5 mio. kr. 
0,7 mio. kr. 

Ekstraordinær kulturstøtte i alt: 1,2 mio. kr.  
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der gives en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen på 0,5 mio. kr. i 2021, der 
finansieres af likvide aktiver. 
 

2. At der tildeles et ekstraordinært driftstilskud til Garderhøjfortet på 0,2 mio. kr., til Øregaard 
Museum på 0,4 mio. kr. og til Gentofte Musikskole på 0,1 mio. kr. i 2021, der finansieres af 
likvide aktiver.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 
 Dato: 18-08-2021 
 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der opstilles 
retningslinjer for Kulturpuljen, der sikrer, at der ikke tildeles støtte, som vil kunne 
modregnes i eventuel statslig støtte til kulturaktørerne, og idet der i forbindelse med de 
ekstraordinære driftstilskud fastsættes vilkår om, at der ikke ydes driftsstøtte, hvis 
kulturinstitutionerne samtidig modtager kompensation fra statslige hjælpepakker. 
 
 
Bilag 
 

18 (Åben) Danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet   
  
Sags ID: EMN-2021-03306 
 
Resumé 
Siden 2018 skal Social- og Ældreministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet) hvert år inden 1. 
juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over 
omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.  
 
Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor 
danmarkskortet offentliggøres. 
 
På Børneudvalgets og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde blev orienteret om 
høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet, som er modtaget efter udsendelse af 
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dagsordenerne. Seniorrådet tog høring om Danmarkskort 2020 til efterretning og Handicaprådets 
høringssvar er vedlagt dagsordenen til Økonomiudvalgets møde. 
 
Baggrund 
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:   
 
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.  
 
Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver 
den.  
 
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen 
ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det betegnes ”at 
hjemvise en sag” og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
 
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, benævnes det, at kommunens afgørelse bliver 
omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver 
ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist, ændret 
eller ophævet) af Ankestyrelsen.  
 
Børne- og Socialministeriet har ligesom de foregående år udarbejdet 3 danmarkskort for 
omgørelsesprocenter i 2020: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige 
bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige 
bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde. Kortene 
kan ses på ministeriets hjemmeside: 
Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2020 (sm.dk) 
Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020 (sm.dk) 
Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2020 (sm.dk) 
 
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.  
Som det fremgår af tabel 1 og 2 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 135 afgørelser 
på hele socialområdet fra Gentofte Kommune. Omgørelsesprocenten var 51 %. Heraf var 18 % 
ændrede/ophævede og 33 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 49 %. I 2019 og 
2018 blev der behandlet henholdsvis 50 og 81 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 26 % 
henholdsvis 44 %. Heraf var i 2019 10 % ændrede og 16 % hjemviste afgørelser, mens 
stadfæstelsesprocenten var 74 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 44% fordelt på 7 % 
ændrede og 37 % hjemviste afgørelser, mens stadfæstelsesprocenten var 56 %. I 2020 er 
omgørelsesprocenten for hele socialområdet steget i forhold til 2019. Ændrede/ophævede 
afgørelser er steget med 8 procentpoint, mens antallet af hjemviste afgørelser er steget med 17 
procentpoint. I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 7 procentpoint højere.   
 
På det sociale børneområde har Gentofte Kommune i 2020 truffet ca. 3000 afgørelser. 
Ankestyrelsen har på det sociale børneområde behandlet 79 afgørelser i 2020 fra Gentofte 
Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 18 afgørelser og hjemviste 28 afgørelser. 33 
afgørelser blev stadfæstet.  
 
På det sociale voksenområde behandler Gentofte Kommune årligt flere tusinde afgørelser. 
Ankestyrelsen har på det sociale voksenområde behandlet 56 afgørelser i 2020 fra 
Gentofte Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 6 afgørelser og hjemviste 
17 afgørelser. 33 afgørelser blev stadfæstet.  
I kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der i 2020 sket et fald i 
omgørelsesprocenter i forhold til 2019 på henholdsvis 16, 16 og 7 procentpoint. I forhold til 2018 er 

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
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der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på henholdsvis 10 
og 28 procentpoint. I Rudersdal ses ingen ændret omgørelsesprocent.  
 
På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
 

 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)  
 Merudgiftsydelse (§ 41)  
 Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)  
 Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)  

 
Som det fremgår af tabel 5 og 6 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 41 afgørelser 
fra Gentofte Kommune på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 61 %. Heraf var 12 
% ændrede/ophævede afgørelser og 49 % hjemvisninger. Stadfæstelsesprocenten var 39 %. I 
2019 og 2018 blev der behandlet henholdsvis 6 og 42 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 33 % 
henholdsvis 64 %. Heraf var i 2019 17 % ændrede/ophævede og 17 % hjemviste afgørelser, mens 
stadfæstelsesprocenten var 67 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 64 % fordelt på 10 % 
ændrede/ophævede og 55 % hjemviste afgørelser, mens stadfæstelsesprocenten var 36 %. I 2020 
er omgørelsesprocenten således steget med 28 procentpoint i forhold til 2019. Det skyldes et fald i 
ændrede/ophævede afgørelser på 5 procentpoint, mens antallet af hjemviste afgørelser er steget 
med 32 procentpoint.    
 
I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenter i forhold til 
2019 på henholdsvis 37 og 4 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Lyngby-Taarbæk er 
steget med 7 procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i 
Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på henholdsvis 23 og 6 procentpoint. I Rudersdal ses en stigning i 
omgørelsesprocenten på 15 procentpoint.   
 
Stigningen på børneområdet giver anledning til at Børn og Familie fortsat udvikler afdelingens 
praksis for at sikre, at omgørelsesprocenten nedbringes. I det følgende er der opridset hvilke tiltag 
der er iværksat med henblik på at nedbringe omgørelsesprocenten.  
 

 Alle omgjorte og hjemsendte sager er gennemgået således at læring sikres fremadrettet i 
fremtidige sager.  
 

 Børn og Familie har bedt Ankestyrelsens Taskforce om et udviklingsforløb, som er udviklet 
af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med denne indsats er at sikre korrekte 
afgørelser, så vi i højere grad undgår hjemvisninger og ændringer af afgørelser.  

 
 Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold 

tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få 
præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe hvad de mener 
kommunen burde gøre anderledes. 

 
 
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
 

 Kontante tilskud (§ 95)  
 Borgerstyret personlig assistance (§ 96)  
 Ledsageordning (§ 97)  
 Merudgifter (§ 100)  
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Som det fremgår af tabel 9 og 10 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 3 afgørelser 
fra Gentofte Kommune på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 33 %, idet en 
afgørelse blev hjemvist, mens der ikke var ændrede/ophævede afgørelser.  
Stadfæstelsesprocenten var 67 %. Både i 2019 og 2018 blev der behandlet 5 afgørelser. 
Omgørelsesprocenten var begge år 40 %, fordelt på 20 % ændrede/ophævede og 20 % hjemviste 
afgørelser (begge år). Stadfæstelsesprocenten var begge år 60 %. 
 
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for voksenhandicapområdet.     
 
I kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk er der i 2020 sket en stigning i omgørelsesprocenter 
i forhold til 2019 på henholdsvis 14 og 39 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Rudersdal 
faldt med 26 procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i 
Gladsaxe og Rudersdal på henholdsvis 16 og 1 procentpoint. I Lyngby-Taarbæk ses et fald på 4 
procentpoint. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag. 
 
Danmarkskortet har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Der vil blive orienteret om 
rådenes høringssvar på møderne i Børneudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 
efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget 
 
 Dato: 17-08-2021 
 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 18-08-2021 
 
 
Beslutning foreligger ikke endnu. 
 
 
Bilag 
1. Notat om danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (4079855 - 
EMN-2021-03306) 
2. Handicaprådets høringssvar på møde den 16. august 2020 (4095264 - EMN-2021-03306) 
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19 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre  
  
Sags ID: EMN-2021-03264 
 
Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre forelægges 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
Kommissoriet behandles i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget på et fællesmøde den 21. juni 
2021 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august 2021. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens punkt 23, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for et 
opgaveudvalg vedr. Ældreservice i Gentofte Kommune.  
 
Bente Frimodt-Møller og Per Bruun Andersen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen 
af kommissoriet. Bente Frimodt-Møller og Per Bruun Andersen har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.  
 
Der bliver flere og flere ældre. I de kommende år vil sundheds- og plejeudgifterne til borgere over 
65 år stige voldsomt. Ældre er forskellige, holdningen til at blive gammel og til, hvornår man føler 
sig gammel, er under forandring. Samtidig er der færre, der søger jobs inden for social- og 
sundhedsfaget, og en større gruppe medarbejdere går snart på pension.  
Gentofte Kommune ønsker fortsat at tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser. 
Inddragelse og sparring med nuværende og kommende ældre er afgørende, så kommunen og 
borgerne sammen kan definere, hvad der er vigtigt i forhold til et godt ældreliv, og hvordan vi 
sammen kan bevare ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt gennem forebyggelse 
og aktivering. 
 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere. 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 4. kvartal 2021 og afsluttet 3. kvartal 2022. 
 
Indstilling 
Bente Frimodt-Møller, Per Bruun Andersen og Social og Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 21-06-2021 
 
 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 21. juni 2021 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Bilag 
1. Kommissorium – Fremtidens velfærdsløsninger for ældre. Efter fællesmødet (4083555 - 
EMN-2021-03264) 
2. Notat til identifikation af interesserede borgere (4083554 - EMN-2021-03264) 
 

20 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2020-03851 
 
Resumé 
Skriv et resumé af sagen  
 
Baggrund 
Skriv baggrund for sagen 
 
Indstilling 
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

21 (Lukket) Forlængelse af lejeaftale 
 
 

22 (Lukket) Udlejningssag 
 
 

23 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
 

24 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00615 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Høringsnotat, Forslag til Kommuneplan 2021 

Resumé af indkomne høringssvar – kommenteret af Plan og Byg 
  

Der er modtaget i alt 15 høringssvar: 5 fra statslige myndigheder (Bolig- og Planstyrelsen, Kystdirektoratet, 

Helsingør Stiftsøvrighed, Vejdirektoratet og Energistyrelsen), 2 fra offentlige virksomheder (Energinet El-

transmission A/S og Movia), 1 fra Lyngby-Taarbæk Kommune, 1 fra Kroppedal Museum, 3 fra foreninger 

(Gentofte Sogns Grundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening – Gentofte og Dansk Ornitologisk 

Forening), 1 fra Novo Nordisk A/S og 2 fra borgere. 

Nedenfor er anført et resumé af de indkomne høringssvar samt Plan og Bygs kommentarer hertil og forslag 

til ændringer i kommuneplanforslaget som følge af de modtagne bemærkninger. 

Plan og Bygs kommentarer og forslag til ændringer er angivet med kursiv.1 

I notat med detaljeret oversigt over indkomne høringssvar kan læses yderligere om enkelthederne i hø-

ringssvarene og kommentarerne hertil. 

1. Bolig- og Planstyrelsen 
Bolig- og Planstyrelsen har efter planloven beføjelse til at gøre indsigelse, hvis et forslag til kommuneplan 

ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og 

miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg samt statslige 

direktiver m.m. 

Bolig- og Planstyrelsen fremsendte den 10. juni 2021 sine foreløbige bemærkninger til kommuneplanforsla-

get. Gentofte Kommune, Plan og Byg, har i lighed med processen for tidligere kommuneplanforslag efter-

følgende drøftet bemærkningerne med den statslige myndighed, og der er udarbejdet et fælles aftalenotat 

af 30 juni 2021 herom. Aftalenotatet indgår som bilag til Bolig- og Planstyrelsens høringssvar af 1. juli 2021. 

 
1 I kommuneplanforslaget anvendes en systematik afledt af planloven: 

• Hovedstruktur: I hovedstrukturen angives de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommu-
nen. 

• Retningslinjer for arealanvendelsen m.v.: Retningslinjerne er styrende for indholdet i lokalplaner og den lø-
bende sagsbehandling.  

• Rammer: Rammerne er bestemmende for indholdet af lokalplaner. Herunder anvendelse og omfang af be-
byggelse, adgangs- og parkeringsforhold samt eventuelle bevaringsinteresser. Der er generelle rammer for 
typer af områder og hele kommunen og specifikke rammer for geografisk afgrænsede områder. 

• Redegørelse: Redegørelsen beskriver kommuneplanens forudsætninger og baggrunden for hovedstruktur, 
retningslinjer og rammer, samt hvordan kommuneplanen forholder sig til den overordnede planlægning. 
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Bolig- og Planstyrelsen har den 1. juli 2021 oplyst, at styrelsen ikke finder anledning til at fremsætte indsi-

gelse mod kommuneplanen, hvis de nedenfor anførte ændringer og suppleringer til planforslaget medtages 

i kommuneplanen ved den endelige vedtagelse. 

a) Stationsnære kerneområder skal udpeges med konkret afgrænsning, idet de i planforslaget cirkelslag 

ikke er tilstrækkelige. 

 

Bemærkning: 

Det er aftalt med styrelsen, at der i løbet af planperioden foretages en konkret vurdering af de stations-

nære kerneområder, således af disse indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025. 

 

Forslag til ændring: 

I redegørelsen indføjes: ”I planperioden vil der blive foretaget en konkret vurdering af de stationsnære 

kerneområder, som indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.” 

 

b) Fingerplan 2019’s rekreative stier skal fremgå på kortbilag. 

Forslag til ændring: 

På retningslinjekortet for Fritids- og friluftsliv indsættes overordnede rekreative stier fra Fingerplan 

2019 som et klikbart tilvalg. 

c) Fingerplan 2019’s cykelstier skal fremgå på kortbilag. 

Forslag til ændring: 

På retningslinjekortet over cykelstier under Trafik indsættes overordnede cykelstier fra Fingerplan 2019 

som et klikbart tilvalg. 

d) I overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet skal grænsen for 

udvalgsvarebutikker på minimum 1.000 m² i aflastningsområdet ved Nybrovej fremgå af retningslin-

jerne vedrørende Centerstruktur og detailhandel. 

Bemærkning: 

Formålet med et såkaldt ”aflastningsområde” er, at det skal give plads til store udvalgsvarebutikker, 

som ikke umiddelbart kan placeres i bymidter/bydelscentre. Minimumsstørrelsen for udvalgsvarebutik-

kerne har den virkning, at der ikke i aflastningsområdet kan etableres mindre udvalgsvarebutikker, som 

mest hensigtsmæssigt skal ligge i bydelscentrene. Dette er i overensstemmelse med Gentoftes detail-

handelsstrategi og Lokalplan 89 for området ved Nybrovej, og minimumsstørrelsen fremgår også af tek-

sten i redegørelsen. 

Forslag til ændring: 

Under retningslinjer for Centerstruktur og detailhandel suppleres tabellen med følgende: 

• Den enkelte udvalgsvarebutik skal minimum være 1.000 m² og må maksimum være 2.000 m². 

• Jf. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, nr. 1488 af 11. 

december 2018. 
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e) Kommuneplanens retningslinjer skal forholde sig til Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 og Brogårdsvej 66 

som produktionsvirksomheder af national interesse samt beliggenheden af erhvervsområder forbe-

holdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvensområder. 

Kommunen skal sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national inte-

resse. Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at de vurderer, at Novo Nordisk på de to adresser i Gentofte er 

produktionsvirksomheder af national interesse. 

I områder tæt på Novo Nordisk’ virksomheder kan eksisterende lovlig anvendelse fortsætte, men der 

kan ikke planlægges for en ændret anvendelse, hvis det kan få konsekvenser for produktionsvirksomhe-

dens drifts- og udviklingsmuligheder. 

Bemærkning: 

Efter planloven skal der i kommuneplanen indgå en retningslinje med beliggenheden af erhvervsområ-

der forbeholdt produktionsvirksomheder. 

I kommuneplanforslaget er der ikke udpeget erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, 

som er virksomheder, der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn. Kom-

munen er fuldt udbygget, og der er få byggemuligheder tilbage i de nuværende erhvervsområder. Det 

vil derfor være vanskeligt fx at lægge afstand, så der kan tages højde for potentielle miljøkonflikter. 

Det foreslås, at det præciseres i kommuneplanen, at der ikke udpeges erhvervsområder forbeholdt pro-

duktionsvirksomheder. 

For at sikre at der i den fremtidige planlægning for rammeområder i umiddelbar nærhed til de to om-

handlede lokaliteter for Novo Nordisk tages hensyn til deres drifts- og udviklingsmuligheder, foreslås der 

dels indsat en generel ramme herom, dels anført en bemærkning i de specifikke rammer for de omhand-

lede rammeområder. 

Forslag til ændring: 

Der indsættes følgende nye retningslinje, som erstatter de i planforslaget indeholdte retningslinjer2: 

• Der udpeges ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistik-

virksomheder, herunder tilhørende konsekvensområder. 

  

 
2 Den nye retningslinje erstatter følgende to retningslinjer i forslag til Kommuneplan 2021: 

• Erhvervsområder. Der er ikke i Gentofte Kommune produktionsvirksomheder eller risikovirksom-

heder af national interesse, der skal tages hensyn til i planlægningen. 

• Støjkonsekvensområder for produktionsvirksomheder. Der er ikke i Gentofte Kommune produk-

tionsvirksomheder med områder, hvor der skal ske byudvikling i eller omkring. Kommunen har 

derfor ikke udpeget støjkonsekvensområder. 
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Der tilføjes følgende nye generelle ramme: 

• Ved ændret anvendelse i eller nær produktionsvirksomheder af national interesse skal det sik-

res, at anvendelsen ikke får konsekvenser for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklings-

muligheder, herunder fører til, at virksomhederne stilles over for skærpede miljøkrav. 

I de specifikke rammer for de rammeområder, der grænser op til Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 og 

Brogårdsvej 66, indsættes følgende: ”Hensyn til produktionsvirksomheder af national interesse, jf. gene-

relle rammer for hele kommunen.” 

 

Redegørelsen suppleres med forklarende tekst om ovenstående. Den supplerende tekst fremgår af De-

taljeret oversigt over indkomne høringssvar.  

f) Gentofte Kommune har som landets øvrige kommuner bidraget til udpegning af Grønt Danmarkskort, 

og de udpegede naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser fremgår af kommuneplanfor-

slaget (Gentofte Sø og Brobæk Mose, Ermelunden, Ordrup Krat, økologiske forbindelser som Ordrup 

Park mellem Ordrup Krat og Ellemosen, Dyssegårdsparken, Gentofterenden og Søborghusrenden samt 

andre naturområder). I forhold til Kommuneplan 2017 er udpegningen af naturområder forøget med  

215 hektar til i alt 387 hektar. 

 

Bolig- og Planstyrelsen peger imidlertid på, at der herudover i kommuneplanen skal være en nærmere 

redegørelse for, hvordan kommunen har arbejdet med Grønt Danmarkskort. Der skal i kommuneplanen 

således indgå en redegørelse for, hvordan de digitale naturkort er anvendt, hvordan arealudpegningen 

følger de tre nationale kriterier, sammenhængen med nabokommunernes udpegninger samt en opgø-

relse af arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i forhold til den gældende kommuneplan. 

Bemærkning: 

Dialogen med Bolig- og Planstyrelsen har ikke betydet, at der udpeges yderligere arealer end de arealer, 

der fremgår af det udsendte kommuneplanforslag, men redegørelsen om Grønt Danmarkskort og tilhø-

rende afsnit under Natur udbygges. 

Forslag til ændring: 

Der tilføjes to nye afsnit til redegørelsen om henholdsvis ”Fremgangsmåde og udpegningskriterier” og 

”Realiseringen af Grønt Danmarkskort”. 

Samtidigt suppleres teksten i de allerede indeholdte afsnit om henholdsvis ”Grønt Danmarkskort” og 

”Sammenhæng til nabokommuner”. 

 

Den supplerende tekst fremgår af Detaljeret oversigt over indkomne høringssvar.  

g) Der gøres opmærksom på, at der i Gentofte Kommune er pladser/sidespor, der benyttes i forbindelse 

med vedligeholdelsen af henholdsvis S-banen og Kystbanen, og at de er væsentlige for driften af jern-

banen. Der peges på, at det er af national og samfundsøkonomisk interesse, at Banedanmark kan fast-

holde aktiviteterne på de pågældende to steder, og at Banedanmark af den grund i kommuneplanen 

burde være registreret som virksomhed med særlige beliggenhedskrav og deraf lempeligere miljøkrav i 

forhold til nabobebyggelser. 
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Der påpeges, at den faktiske anvendelse af de omhandlede rammeområder 1.T1 og 2.T1 ikke fremgår 

af de specifikke rammer.  

Bemærkning: 

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav er udpeget i Fingerplan 2019, og Banedanmarks to pladser 

til vedligehold er ikke udpeget heri. Kommuneplanen skal således ikke medvirke til at sikre Banedan-

marks udviklingsmuligheder de to steder. Gentofte Kommune har løbende dialog med Banedanmark 

om, hvordan støjen fra driften på de to steder kan begrænses i forhold til boligerne i nærområdet. 

En angivelse af den faktiske anvendelse af de to pladser bør indarbejdes i de specifikke rammer. 

Forslag til ændring: 

I de specifikke rammer for områderne 1.T1, Jernbaneareal i Hellerup bydel, og 2.T1, Jernbaneareal i Or-

drup og Klampenborg bydele, indsættes bemærkningen: ”Dele af området anvendes af Banedanmark til 

spor og sidespor med arbejdsarealer.” 

2. Kystdirektoratet 
Kystdirektoratet foreslår, at der inddrages kort fra det digitale værktøj Kystplanlægger.dk, herunder data 

om kysttilbagerykning af landets kyster, så der kan foretages konkrete vurderinger af faren for erosion og 

oversvømmelse. 

Bemærkning: 

Det digitale værktøj, som Kystdirektoratet henviser til, forholder sig ikke til de mange eksisterende kystsik-

ringer langs Øresund, der i varieret omfang tager højde for de kommende års risiko for oversvømmelser og 

erosion. Det er derfor ikke egnet til anvendelse i Gentofte. 

Under Klimatilpasning fremgår såvel retningslinjer, -kort som redegørelse for områder med risiko for over-

svømmelse fra havvand. Erosion er alene behandlet i redegørelsen. Det anbefales, at redegørelsen om ero-

sion udbygges og suppleres med en retningslinje. 

Forslag til ændring: 

Der indarbejdes følgende nye retningslinje vedrørende erosion: 

• Ved nye og større ændringer af bygninger, tekniske anlæg og arealanvendelse langs Øresunds-

kysten skal der tages hensyn til evt. risiko for erosion. 

Redegørelsen konsekvensrettes til følgende: 

”Kyster i Danmark er udsat for forskellige grader af erosion, som stammer fra det slid, som bølger, vind og 

højvande udøver på kysterne. Gentofte Kommunes kyst er kun udsat for en lille erosionspåvirkning, jf. Kyst-

direktoratets kystatlas. Dette modvirkes langs kysten i Gentofte af eksisterende kystbeskyttelsesforanstalt-

ninger i form af bølgebrydere, støttemure, høfder og sandfodring, eller ved kombinationsløsninger af-

hængig af kystens udformning. 

I forbindelse med ny planlægning og ved etablering af og omdannelse af bebyggelse og anlæg skal der ta-

ges hensyn til evt. lokale udfordringer i forhold til risikoen for erosion.” 
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3. Helsingør Stiftsøvrighed 
Stiftsøvrigheden foreslår, at der tilføjes et særligt afsnit, hvor kirkernes traditionelle højdedominans og typi-

ske silhuet omtales, og at der i kommuneplanen henvises til naturbeskyttelseslovens afsnit om kirkebeskyt-

telse, der fastsætter, at der ikke må opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 

300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. 

Bemærkning: 

Gentofte Kommune er fuldt udbygget, og bestemmelsen har derfor ikke relevans for Gentofte Kommune. 

Dette foreslås beskrevet i kommuneplanen. 

I forslaget til kommuneplan er der under temaet Landskab redegjort for naturbeskyttelseslovens bygge- og 

beskyttelseslinjer i forhold til skove, søer, åer, fortidsminder og strande. 

Forslag til ændring: 

Under temaet Landskab tilføjes redegørelse for kirkebeskyttelse i afsnittet om bygge- og beskyttelseslinjer: 

”Kirker 

Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, med-

mindre kirken er omfattet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Ingen af kirkerne i kommunen 

afkaster beskyttelseszone, da de alle er omgivet af bymæssig bebyggelse. Kirkerne i kommunen fremgår 

som klikbart tilvalg under Kulturarv.” 

4. Energistyrelsen 
Energistyrelsen bemærker, at der ikke i forslaget indgår retningslinjer vedrørende geotermi. Styrelsen gør 

opmærksom på, at der i hovedstadsområdet er ansøgt om tilladelse til efterforskning og indvinding af geo-

termisk energi med henblik på tilkobling til fjernvarmeforsyning. 

Bemærkning: 

I temaet Tekniske anlæg fremgår en retningslinje, hvorefter anden klimavenlig forsyning, herunder geo-

termi, om muligt kan fremmes i nye lokalplaner og ved renovering af ejendomme. 

Forslag til ændring: 

Ingen. 

5. Vejdirektoratet 
Vejdirektoratet anbefaler, at statsvejene fremgår af retningslinjer og retningslinjekort over vejklasser, at 

den planlagte cykelrute ”Lyngby-baneruten” fremgår af redegørelse og retningslinjekort samt at myndig-

hedsforhold o.a. tydeliggøres. 

Herudover orienterer Vejdirektoratet om, at de vil gøre indsigelse overfor fremtidige lokalplanforslag for 

støjfølsom anvendelse, hvis lokalplanområdet åbenlyst belastes af trafikstøj fra en statsvej, og der ikke er 

fastsat bestemmelser om etablering af foranstaltninger, der sikrer anvendelsen mod støjgener. 
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Bemærkning: 

I Gentofte indgår statsvejene ikke i kommunens vejklassificering, da administrationen heraf varetages af 

Vejdirektoratet. Det foreslås, at den overordnede vejstruktur tydeliggøres i kommuneplanen, og at cykelru-

ten ”Lyngby-baneruten”, der ikke er anlagt/finansieret endnu, men indgår i cykelrutekortet  i Fingerplan 

2019, medtages på kommuneplanens kort. 

Vejdirektoratets bemærkning om støj vedrører ikke kommuneplanen, men fremtidig lokalplanlægning.  

Forslag til ændring: 

Det tydeliggøres i retningslinjerne og redegørelse, at statsvejene ikke indgår i vejklassificeringen. 

Der tilføjes en ny retningslinje under Vejnettet for at tydeliggøre hvilke veje, der udgør den overordnede tra-

fikstruktur: ”De to statslige motorveje, den kommunale motorvej og de kommunale trafikveje udgør den 

overordnede trafikstruktur i Gentofte Kommune.” 

Der foretages redaktionelle rettelser i signaturerne på kortene under Trafik, og alle cykelstier fra Fingerpla-

nen vises.  

6. Kroppedal Museum 
Kroppedal Museum foreslår, at fredede fortidsminder fremgår af retningslinjekortet for Kulturarv. Kroppe-

dal Museum har desuden ønske om omtale af og hensyntagen til to konkrete lokaliteter; Charlottenlund 

Slotsparks gravhøje og Christiansholms Moses arkæologi m.m. 

Bemærkning: 

Fortidsminder fremgår af klikbare tilvalg på retningslinjekortet for Landskab. 

De fremførte ønsker ift. de to konkrete lokaliteter tages med i kommunens øvrige planlægning og sagsbe-

handling, men indføjes ikke kommuneplanen, der har karakter af en strategisk og overordnet plan. 

Forslag til ændring: 

Ingen. 

7. Energinet Eltransmission A/s 
Energinet Eltransmission A/S påpeger, at deres anlæg skal fremgå af et retningslinjekort, og at der skal 

være en beskrivelse af anlæggene og de begrænsninger, der er i arealanvendelsen omkring dem, herunder 

også i rammen for områderne 6.F2, Gammelmosen ved Kellersvej, og 5.D2, Ørnegårdsvej Genbrugsplads. 

Bemærkning: 

Kommuneplanen skal vise de overordnede energiforsyningsanlæg, og de berørte rammer skal forholde sig til 

eventuelle begrænsninger i områdernes anvendelse og bebyggelse under hensyntagen til de overordnede 

elanlæg. 

Forslag til ændring: 

Retningslinjekortet, der viser Genbrugsstation og Tekniske anlæg, tilføjes det overordnede eltransmissions-

net. 

Redegørelsen tilføjes forklarende tekst, jf. Detaljeret oversigt over indkomne høringssvar.  
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I de specifikke rammer for områderne 6.F2, Gammelmosen ved Kellersvej, og 5.D2, Ørnegårdsvej Genbrugs-

plads, indsættes følgende bemærkning: ”Hensyn til det overordnede eltransmissionsnet”. 

8. Movia 
Movia foreslår, at retningslinjekortet om Trafik viser det strategiske net for den kollektive transport, og at 

redegørelsen om Centerstruktur og detailhandel suppleres med et perspektiv om kollektiv transport.  

Movia anbefaler også, at korridoren langs buslinje 150S i kommuneplanen fremhæves som en vigtig busfor-

bindelse, der skal sikres bedst mulig fremkommelighed. 

Bemærkning: 

Det strategiske net for den kollektive transport indgår i Movias Mobilitetsplan 2020, der er aftalt mellem 

kommuner og regioner. Det strategiske net kan ligeledes indgå i kommuneplanen under Trafik. 

Der er ikke i kommuneplanen fremhævet særlige busforbindelser. Gentofte Kommune vil fortsætte samar-

bejdet med de øvrige interessenter om eventuel udvikling busforbindelsen langs linje 150S. 

Forslag til ændring: 

I redegørelsen indsættes et kort i afsnittet om Bæredygtig mobilitet, der viser det strategiske net for kollek-

tiv transport. 

I redegørelsen vedrørende Centerstruktur og detailhandel tilføjes under Fremkommelighed ”kollektiv trans-

port” den med understregning fremhævede tekst: ”Centerstrukturen er således med til at opfylde trafikale 

og miljømæssige målsætninger om trafiksikkerhed, lavt energiforbrug og begrænsning af luftforurening og 

trafikstøj, men også en nem og sund transport på cykel, til fods og med kollektiv transport.” 

9. Lyngby-Taarbæk Kommune 
Lyngby-Taarbæk Kommune opfordrer til dialog om initiativer, der styrker sammenhængende grønne områ-

der, tiltag i forbindelse med kystsikring og klimatilpasning samt initiativer, der styrker og forbedrer cykelfor-

bindelser, stinet og kollektiv trafik m.m. 

Bemærkning: 

Planlægningen i Gentofte Kommune og nabokommuner har naturlige berøringsflader, som der er et lø-

bende kommunesamarbejde omkring, bl.a. udtrykt og organiseret i 4K-samarbejdet mellem Gentofte, Glad-

saxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. 

Forslag til ændring: 

Ingen. 

10. Novo Nordisk A/S 
Novo Nordisk gør opmærksom på, at der for tre rammeområder, hvor Novo Nordisk er lokaliseret (Ha-

gedornsvej 1, Brogårdsvej 66 og Niels Steensens Vej 2A-8), ikke er sammenhæng mellem rammer og de fak-

tiske forhold, hvilket begrænser og besværliggør deres drift- og udviklingsmuligheder. 

Der henvises bl.a. at Bolig- og Planstyrelsen har meddelt kommunen, at Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 og 

Brogårdsvej 66 er virksomheder af national interesse. 
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På den baggrund foreslår Novo Nordisk konkrete ændringer af rammerne for de tre rammeområder, hvor 

Novo Nordisk er lokaliseret:  

• For området 5.D5, Novo Nordisk ved Brogårdsvej, ønskes anvendelsen ændret fra offentlige 

formål til erhverv (tung industri) og byggemulighederne ønskes forøget.  

• For området 6.E3, Novo Nordisk ved Lagergårdsvej og Nybrovej (Hagedornsvej 1), ønskes be-

byggelsesprocenten øget fra 80 til 125 og etageantallet øget til 6. 

• For området 5.D4, Steno Diabetes Center mv. ved Niels Steensens Vej, ønskes anvendelsen æn-

dret fra offentlige formål til erhverv (kontor- og serviceerhverv, industri og/eller let industri). 

Bemærkning: 

Eksisterende lovlig anvendelse kan uanset kommuneplanens rammer fortsætte, herunder også med mindre 

udvidelser af de eksisterende bebyggelsesforhold. Ved nyt byggeri eller væsentlige ændringer, der ligger ud 

over det, skal der udarbejdes lokalplan og eventuelt tillæg til kommuneplanen. 

Hvis Novo Nordisk A/S ønsker at foretage væsentligt nybyggeri eller ændret anvendelse, vil det kunne ske 

efter særskilt ansøgning, hvor kommunalbestyrelsen tager stilling til ønsket i forbindelse med en planlæg-

ningsproces, hvor også borgere og andre interessenter gives mulighed for at forholde sig til ønskerne. 

Forslag til ændring: 

Ingen. 

11. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
DOF har bemærkninger til planforslagets beskrivelse af Grønt Danmarkskort, herunder kommuneplanfor-

slagets nye udpegninger af økologiske forbindelser, idet DOF ønsker flere end Ordrupgård Park udpeget. 

Det foreslås desuden, at Folkeparken med lindealleen, kilden i Brobæk Mose og Brogårdens sidste længe 

indgår i afsnittene om kulturmiljøer og kulturarv. DOF finder, at bebyggelsesprocenterne og de maksimale 

bygningshøjder i rammerne for 5.F2, Brobæk Mose og Gentofte Sø, 5.F8, Brobæk Mose ved Brogårdsvej og 

6.F5, Nymosen mv., er for høje. Endelig har DOF kommentarer til visning af visse naturbeskyttelseslinjer. 

Bemærkning: 

Der er i planforslaget udpeget de økologiske forbindelser, som Gentofte Kommune finder, er relevante og 

realistiske at udpege. Det drejer sig ud over Ordrupgård Park mellem Ordrup Krat og Ellemosen om Dysse-

gårdsparken, Gentofterenden og Søborghusrenden. 

I kommuneplanen fremhæves de vigtigste kulturhistoriske sammenhænge, strukturer og elementer på bag-

grund af en konkret vurdering, idet ikke alle lokaliteter med kulturhistorisk betydning kan beskrives i kom-

muneplanen. For de tre lokaliteter, som DOF henviser til, er der ikke i planperioden udarbejdet nye lokalpla-

ner eller foretaget anden planlægning, hvorfor der ikke er foretaget vurdering af deres kulturarvsværdi. 

Bebyggelsesprocenterne i de nævnte rammeområder er ikke ændret i forhold til Kommuneplan 2017, og det 

skal bemærkes, at der er tale om rammer inden for hvilke, der i konkrete projekter kan tages stilling til om-

fanget af bebyggelse. Områderne er i øvrigt omfattet af udpegninger som Natura 2000-område og/eller 

særlige værdifulde naturområder på Grønt Danmarkskort, hvor natur og biodiversitet skal vægtes højt, hvis 

der lokalplanlægges. 

De omtalte beskyttelseslinjer fremgår af klikbare tilvalg på retningslinjekortet under Landskab. 
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Forslag til ændring: 

Ingen. 

12. Gentofte Sogns Grundejerforening 
Grundejerforeningen foreslår, at det i kommuneplanen anføres, at der laves en kortlægning af parkerings-

behovet i kommunens etageboligområder med henblik på, at der findes løsninger, hvorved der tilvejebrin-

ges flere parkeringsmuligheder. 

Bemærkning: 

Kommuneplanen er en strategisk, overordnet plan for arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kom-

munen, herunder med fastlæggelse af rammer for lokalplanlægningen. Der indgår ikke handleplaner i kom-

muneplanen. Det er i kommuneplanen fastlagt, at der ved nye boliger skal etableres to parkeringspladser 

pr. bolig. 

Forslag til ændring: 

Ingen. 

13. Danmarks Naturfredningsforening – Gentofte (DN-Gentofte) 
DN-Gentofte fremsætter henstillinger til Gentofte Kommune om, at kommunen tager initiativ til projekter, 

der har til formål at gavne miljøet, fx træpolitik, sikring af nedsivningsområder uden sprøjtning og begræns-

ning af overløb og udløb af spildevand. DN-Gentofte inviterer kommunen til samarbejde om bæredygtigt 

byliv, herunder initiativer som fx reducerer mulighederne for at nedrive bygninger, som kunne renoveres. 

Der foreslås etableret udvalgsarbejde med deltagelse af borgere og foreninger om forskellige projekter 

med fx regnbede, træplantning, beplantning på friarealer og rent vand-kampagner. 

Bemærkning: 

DN-Gentofte har følgende kommentarer og ændringsforslag til kommuneplanforslaget. Plan og Bygs be-

mærkninger af anført umiddelbart efterfølgende i kursiv. 

a) Strandvejen bør tilføjes listen over værdifulde kulturmiljøer. 
 
Strandvejen er allerede udpeget og indgår både i Hellerup som bymiljø og Strandvejen og Kystvejen som 
offentligt servicemiljø. 

 

b) Naturindhold og offentlighedens adgang og ophold ved vandet i Tuborg bør i højere grad prioriteres 
ifm. det resterende byggeri. 
 
Tuborg er omfattet af en retningslinje for Kystnært område, hvor der skal tages hensyn til offentlighe-
dens adgang til kysten. I lokalplanen for området fremgår, at dele af området skal udformes som en ku-
peret strandeng, og at offentlig adgang til kyst- og kajstrækninger for fodgængere sikres gennem fast-
læggelse af brygger og kystpassager. Bl.a. skal der sikres en nordsyd-gående cykel- og gangsti med mu-
lighed for tilslutning til Strandpromenaden i Københavns Kommune. 

 

c) Markante udsigter og vigtige sigtelinjer synes ikke altid prioriteret lige højt ved nybyggeriet ved Tuborg, 
hvorfor DN-Gentofte anbefaler, at man fremadrettet fokuserer ekstra på dette. 
 
Se ovenstående kommentar om Tuborg. 
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d) I forbindelse med Havne og strandparker anbefales at arbejde for en mere naturpræget og tilgængelig 
kystlinje ved Tuborg og fra Hellerup til Charlottenlund Strandpark. 
 
Offentlighedens adgang langs kysten er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser (§ 22). 
 
Der blev i 2009-10 foretaget undersøgelser af kyststrækningen mellem Hellerup Havn og Charlottenlund 
Fort for at klarlægge, om der var ulovlige hindringer for offentlighedens adgang. Der blev på baggrund 
af undersøgelserne udstedt to påbud om lovliggørelse af badebroer, der begge er blevet opfyldt af 
grundejerne. Der er adgang langs hovedparten af strækningen, idet der dog er mindre strækninger, 
hvor det ikke er muligt at gå eller passere. Enten fordi der ikke er en strandbred, hvor det er muligt at 
gå, eller hvor der forud for det tidspunkt, hvor Gentofte Kommune blev myndighed på området, er etab-
leret (lovlige) hindringer for den frie passage, fx i form af badebroer eller høfder (i alt syv steder). Etab-
lering af nye bade- og bådebroer kræver tilladelse, og kommunen stiller krav om, at eksisterende ret til 
passage fortsat skal være mulig.   
 
Se i øvrigt ovenstående kommentar om Tuborg. 

 

e) Forstbotanisk Have og Travbanen bør tilføjes listen over værdifulde kulturmiljøer. 
 
Begge områder fremgår allerede i hhv. Charlottenlund Slotspark og Charlottenlund Travbane som vær-
difulde kulturmiljøer. 

 

f) Muligheden for tættere haveboligformer eller opdeling af store huse til flerfamilieboliger må forud-
sætte, at det ikke fører til øget befæstelsesgrad, og at parkeringsbehov løses på egen grund med 
grønne, diffusionsåbne belægninger. 
 
Disse muligheder vil i givet fald kræve en konkret helhedsvurdering, som foretages i lokalplanlægningen 
og ikke i kommuneplanen.  

 

g) Anbefaler generelt mere fokus på renovering af eksisterende bygninger frem for nedrivning og nybyg. 
 
Retningslinjerne om bæredygtig og klimavenlig udvikling og midlertidig anvendelse under temaet om 
Erhvervsområde og område til blandet bolig og erhverv har bl.a. fokus på genbrug og genanvendelse. Se 
også nedenstående kommentar om bæredygtigt byggeri i boligområder. 

 

h) Anbefaler, at arealer reserveret til offentlige formål bebygges bæredygtigt både på friarealer og bygnin-
ger. 
 
Dette stemmer overens med temaets retningslinje om arkitekturpolitik, hvorunder også bæredygtig ud-
vikling indgår. 

 

i) DN-Gentofte lægger meget stor vægt på, at Vilvorde bebygges inden for det eksisterende byggefelt, og 
at det grønne areal syd for byggefeltet friholdes for bebyggelse og fastholdes som grønt, offentligt, re-
kreativt område. 
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Den konkrete planlægning for Vilvorde foregår i en lokalplan og ikke i kommuneplanen. Forslag til Lo-
kalplan 425 er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2021. I planforslaget justeres byggefel-
tet, så der i forlængelse af bygning M og G kan opføres to mindre tilbygninger, men planens formål er 
bl.a. at fastlægge anvendelsen til rekreativ park og fastholde områdets landskabelige kvaliteter.  

 

j) Charlottenlund Skov og Forstbotanisk Have bør tilføjes listen over værdifulde kulturmiljøer.  
 
Begge områder fremgår allerede af Charlottenlund Slotspark som værdifuldt kulturmiljø. 

 

k) Foreslår, at kommunen i tråd med det grønne Gentofte og klimamålene overvejer at plante flere vej-
træer, herunder en allébeplantning på Bernstorffsvej. 
 
Kommuneplanen regulerer ikke træers placering. I kommunens Grøn Strukturplan er det en målsætning, 
at der værnes om bl.a. vejtræerne.  

 

l) Opfordrer til, at kommunen samarbejder aktivt med kommuner og vandselskaber på begge sider af 
Øresund og lægger pres på staten for at ’levere et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til at fastsætte de 
mest hensigtsmæssige indsatser ud fra et planmæssigt grundlag’. 
 
Kommuneplanen regulerer ikke samarbejde mellem myndigheder og vandselskaber.  

 

m) Retningslinjen om bæredygtigt byggeri i boligområder bør tilføjes ”eksempelvis ved at renovere eksiste-
rende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt’. 
 
Forslaget om at fremme renoveringer vil være i overensstemmelse med Kommuneplanstrategi 2021. 
Eksempler har karakter af redegørelse, hvorfor forslaget foreslås tilføjet redegørelsen som grundlag for 
forståelsen af retningslinjer for bæredygtige boligområder.  

 

n) Ordet ”biodiversitetsskov” skal opdateres med Charlottenlund Skovs nye status som ’urørt skov’. 
 
Teksten bør opdateres i redegørelsesteksten. 

 

Bemærkning: 

De af DN-Gentofte anførte forslag og kommentarer er enten allerede behandlet i kommuneplanforslaget 

eller er ikke noget, som skal indgå i en kommuneplan, der er en strategisk, overordnet plan for arealanven-

delsen og bebyggelsesforholdene i kommunen, herunder med fastlæggelse af rammer for lokalplanlægnin-

gen. 

DN-Gentoftes ønske om, at der til retningslinjen om Bæredygtigt byggeri under Boligområde tilføjes, at det 

er bæredygtigt at renovere eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt, foreslås imødekom-

met. 

Forslag til ændring: 

Forslag til ny redegørelsestekst er understreget: 
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”Bæredygtige boligområder 

Der skal være opmærksomhed på det ressourceforbrug i form af materialeforbrug, der er knyttet til et byg-

geri, samt øvrige bæredygtighedsforhold som fx klimatilpasning, energiforbrug m.m. Herunder hører også 

muligheden for at renovere eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt”.  

Benævnelsen af Charlottenlund Skov som ”urørt” skov indarbejdes som en redaktionel ændring. 

14. John Andersen 
Der ønskes mulighed for at kunne færdes langs Øresundskysten på en sammenhængende kyststi. 

Bemærkning: 

Se kommentarerne ovenfor vedrørende DN-Gentoftes bemærkninger om offentlighedens adgang langs ky-

sten (13. d). 

Forslag til ændring: 

Ingen. 

15. Dina Wildt 
Henvendelsen omhandler rekruttering af faglærte medarbejdere til SOSU-området. 

Bemærkning: 

Henvendelsen relaterer til Gentofte-Plan 2021, som ikke indgår i høringen af forslag til Kommuneplan 2021. 

Forslag til ændring: 

Ingen. 

 

Plan og Bygs forslag til tilføjelser til kommuneplanforslaget som følge af Økonomiudvalgs- og Kom-

munalbestyrelsesbeslutninger samt en enkelt præcisering 
 

a) Kulturarv/bevaringsværdige bygninger. På kortet over bevaringsværdige bygninger indføjes bygningen 

på Vangede Bygade 52 med værdien 4. Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021, pkt.2, enstemmigt 

vedtaget forslag til Lokalplan 429, som fastlægger bygningen som bevaringsværdig. 

 

b) Specifikke rammer/Hellerup. 1.D13 – Maglegårdsskolen, HIK mv. ved Bregnegårdsvej. Ændring under 

Særlige bestemmelser: ”Bebyggelsesprocenten for ejendommen Hartmannsvej 22 (matr.nr. 18lb, Gen-

tofte) er 130.” Økonomiudvalget har den 19. april 2021, pkt. 25, godkendt, at der indgås areallejekon-

trakt med Gentofte Studenterkursus, så der kan opføres en ny bygning, hvilket vil bringe bebyggelses-

procenten op på 128. 

 

c) Specifikke rammer/Vangede. 6.F6 – Tuborg Haveby og Nørre Ellegård ved Ellegårdsvænge. Rekreativt 

område / kolonihaveområde. Tilføjelse under Særlige bestemmelser: ”Nordre Ellegårds tidligere gård-

bygninger kan fortsat anvendes til helårsbolig”. 

Herudover vil der blive foretaget redaktionelle ændringer af forslaget til Kommuneplan 2021, fx i form af 

overskrifter og tydeligere signaturforklaringer til kort. 
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Detaljeret oversigt over indkomne høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 – med 
kommentarer 
I høringsperioden er der modtaget 15 høringssvar. 
 
I skemaet under Indhold fremgår essensen af de modtagne høringssvar. Under Plan og Bygs kommentarer og forslag til ændringer er det muligt via den blå tekst 
at klikke sig hen til det aktuelle tema i forslag til Kommuneplan 2021. Under Indhold skelnes der mellem potentiel indsigelse (hvorved planforslaget i henhold til 
planloven ikke kan vedtages, før der er opnået enighed med Bolig- og Planstyrelsen vedrørende anliggender af national interesse) og bemærkning (hvor 
kommunen selv kan afgøre, om der skal ændres i kommuneplanforslaget). Plan og Bygs forslag til ændringer i den eksisterende tekst i forslag til Kommuneplan 
2021 er markeret med kursiv og erstattet tekst er markeret med overstregning.  

 

Emne Indhold Plan og Bygs kommentarer og forslag til ændringer 

Bolig- og Planstyrelsen  
Stations-
nærhed  

Potentiel indsigelse 
Fingerplanens stationsnære 
kerneområder (bilag G og H) skal 
være konkrete udpegninger og ikke 
cirkelslag. 

Kommentarer  
Frem for cirkelslag omkring stationsnære kerneområder skal der udpeges konkrete områder, som afgrænses med 
udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m.  
 
Forslag til ændringer  
Det anbefales, at der i planperioden foretages en konkret vurdering af de stationsnære kerneområder, som indarbejdes i 
forslag til Kommuneplan 2025, jf. aftalenotat med Bolig- og Planstyrelsen, hvorved Bolig- og Planstyrelsen frafalder sine 
foreløbige bemærkninger. 
 
I redegørelsesteksten foreslås følgende tilføjet:  
I planperioden vil der blive foretaget en konkret vurdering af de stationsnære kerneområder, som indarbejdes i forslag til 
Kommuneplan 2025. 

Fritids- og 
Friluftsliv  

Potentiel indsigelse 
Fingerplan 2019’s rekreative stier 
(kortbilag R) skal fremgå på kortbilag. 

Kommentarer  
Kommuneplanen skal medtage Fingerplan 2019’s arealreservationer til overordnede, rekreative stinet. 
 
Forslag til ændringer 
Det anbefales, at der på retningslinjekortet for Fritids- og Friluftsliv indsættes overordnede rekreative stier fra Fingerplan 
2019 som et klikbart tilvalg. 

Trafik  Potentiel indsigelse 
Fingerplan 2019’s cykelstier (kortbilag 
Q) skal fremgå på kortbilag 

Kommentarer  
Kommuneplanen skal medtage Fingerplan 2019’s arealreservationer til overordnede cykelstinet for pendlere. 
 
Forslag til ændringer 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/H%C3%B8ringssvar_%20Gentofte%20Kommunes%20forslag%20til%20Kommuneplan%202021.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42028
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42028
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42032
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42032
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42037
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Det anbefales, at der på retningslinjekortet over cykelstier under Trafik indsættes overordnede cykelstier fra Fingerplan 
2019 som et klikbart valg. 

Center-
struktur 
og detail-
handel  

Potentiel indsigelse 
I overensstemmelse med 
landsplandirektiv for detailhandel i 
hovedstadsområdet, jf. bek. nr. 1488 
af 11/12/2018, skal minimums-
størrelsesgrænsen for udvalgsvare-
butikker på minimum 1.000 m2 
fremgå for aflastningsområdet ved 
Nybrovej 

Kommentarer  
Formålet med et såkaldt ”aflastningsområde” er, at det skal give plads til store udvalgsvarebutikker, som ikke 
umiddelbart kan placeres i bymidter/bydelscentre. Dette er i overensstemmelse med Gentoftes detailhandelsstrategi og 
Lokalplan 89 for området ved Nybrovej, og minimumsstørrelsen for udvalgsvarebutikkerne fremgår også af teksten i 
redegørelsen.  
 
Forslag til revision af retningslinjekort 
Det anbefales at indarbejde ændringer, så tabellen under retningslinjer for Centerstruktur og detailhandels suppleres og 
opdateres med følgende: 

• Den enkelte udvalgsvarebutik skal minimum være 1.000 m 2 og må maksimum være 2.000 m2.  

• Jf. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, nr. 1488 af 11. december 2018. 

Erhverv  
 
 

Potentiel indsigelse 
Retningslinjerne skal forholde sig til 
Novo Nordisk på Hagedornsvej og 
Brogårdsvej som produktions-
virksomheder af national interesse 
samt beliggenheden af 
erhvervsområder forbeholdt 
produktionsvirksomheder og 
konsekvensområder omkring 
erhvervsområder. 

Kommentarer 
Efter planloven skal der i kommuneplanen indgå en retningslinje med beliggenheden af erhvervsområder forbeholdt 
produktionsvirksomheder. 
 
I kommuneplanforslaget er der ikke udpeget erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, som er 
virksomheder, der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn. Kommunen er fuldt 
udbygget, og der er få byggemuligheder tilbage i de nuværende erhvervsområder. Det vil derfor være vanskeligt fx at 
lægge afstand, så der kan tages højde for potentielle miljøkonflikter. 
 
Det foreslås, at det præciseres i kommuneplanen, at der ikke udpeges erhvervsområder forbeholdt 
produktionsvirksomheder, jf. aftale med Bolig- og Planstyrelsen.  
 
Forslag til ny retningslinje for produktionsvirksomheder  
Det anbefales at følgende retningslinjer, der fremgår af forslag til Kommuneplan 2021, slettes:  

• Erhvervsområder. Der er ikke i Gentofte Kommune produktionsvirksomheder eller risikovirksomheder af national 
interesse, der skal tages særlige hensyn til i planlægningen. 

• Støjkonsekvensområder fra produktionsvirksomheder. Der er ikke i Gentofte Kommune produktionsvirksomheder 
med områder, hvor der skal ske byudvikling i eller omkring. Kommunen har derfor ikke udpeget 
støjkonsekvensområder.  

 
I stedet indarbejdes følgende nye retningslinje: 

• Der udpeges ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, 
herunder tilhørende konsekvensområder. 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42026
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/44173
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/44669


Oprettet af: Lis Jensen (LNE) Sagsnr: EMN-2021-02593  
Afdeling: Plan og Byg  
Dato: 8.8.2021 Side 3 af 21 

 

 
Forslag til redegørelse for produktionsvirksomheder  
Det anbefales at indarbejde følgende nye redegørelsestekst:  
Gentofte Kommune tager i sin planlægning hensyn til produktionsvirksomheder, herunder deres drifts- og miljøvilkår 
samt deres udviklingsbehov. 
 
Produktionsvirksomheder er virksomheder, der er omfattet af planlovens § 11 a, stk. 12. Eksempelvis er virksomheder 
inden for fødevare-, medicinal- og energiindustrien omfattet af definitionen, mens virksomheder som cafeer, 
restauranter, mindre værksteder mv. ikke er. 
 
I Gentofte udpeges der ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, herunder tilhørende 
konsekvensområder. Kommunen er fuldt udbygget med områder især til boliger og til rekreative og offentlige formål, og 
der er få byggemuligheder tilbage i de nuværende erhvervsområder. Det vil derfor være vanskeligt fx at lægge afstand, så 
der kan tages højde for potentielle miljøkonflikter, som støjpåvirkning af omgivelserne eller påvirkning af omgivelserne 
med lugt-, støv- og anden luftforurening. 
 
Det er en national interesse, at den kommunale planlægning forebygger, at produktionsvirksomheder af national 
interesse kan blive mødt af skærpede miljøkrav som en konsekvens af planlægning for ny miljøfølsom arealanvendelse, fx 
til boliger, institutioner, kontorer og rekreative anvendelser. 
 
Novo Nordisk på både Brogårdsvej og Hagedornsvej er af Bolig- og Planstyrelsen vurderet til at være en 
produktionsvirksomhed af national interesse i overensstemmelse med pkt. 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i 
kommuneplanlægning, 2018, jf. planlovens § 2 a. I områder tæt på de to virksomheder kan eksisterende lovlig anvendelse 
fortsætte, men der kan ikke planlægges for en ændret anvendelse, hvis det kan få konsekvenser for 
produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, så de stilles over for skærpede miljøkrav i forbindelse med 
en fremtidig miljøgodkendelse.  
 
Der er i kommuneplanens generelle rammer for hele kommunen indsat en bestemmelse om, at produktionsvirksomheder 
af national interesse skal sikres, så lokalplanlægning inden for eller nær disse ikke bevirker, at virksomhederne kan blive 
stillet over for skærpede miljøkrav i forhold til den gældende miljøgodkendelse eller anden myndighedstilladelse.  
 
På baggrund af en konkret vurdering af forureningsbelastningen fra især støj er der indsat en bemærkning i de specifikke 
rammer inden for eller nær produktionsvirksomheder af national interesse, om at der skal tages hensyn til 
virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder i lokalplanlægningen. Det betyder, at hvis det ikke er muligt at finde 
afværgeforanstaltninger for området rundt om, som er uden negative konsekvenser for virksomhederne, må 
lokalplanlægningen opgives. 
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Forslag til ny generel ramme for hele kommunen – Bebyggelsesforhold, Produktionsvirksomheder af national interesse  
Det anbefales at indarbejde følgende generelle nye ramme:  
Ved ændret arealanvendelse i eller nær produktionsvirksomheder af national interesse skal det sikres, at anvendelsen ikke 
får konsekvenser for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, herunder fører til, at virksomhederne 
stilles over for skærpede miljøkrav. 
 

  
Produktionsvirksomheder af national interesse  
 
Forslag til bemærkninger i specifikke rammer  
I følgende konkret udvalgte specifikke rammer indsættes bemærkningen, ”Hensyn til produktionsvirksomheder af 
national interesse, jf. generelle rammer for hele kommunen”:  
 
6.E3 - Novo Nordisk ved Lagergårdsvej og Nybrovej (Hagedornsvej 1) (Tungere industri) 
6.E2 - Mesterlodden (Lettere industri og håndværk) 
6.E5 - Lagergårdsvej (Lettere industri og håndværk) 
6.E7 - Dong Energy ved Lagergårdsvej (Kontor og serviceerhverv) 
6.E6 - Aflastningsområde ved Nybrovej (Kontor og serviceerhverv) 
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6.B2 – Nybrovej og Tværbommen (Etagebolig) 
6.D5 - Institutioner ved Stolpegårdsvej og Nybrovej (Døgninstitution). 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.D5 - Novo Nordisk ved Brogårdsvej (Brogårdsvej 66) (Offentlige formål) 
5.D4 - Steno Diabetes Center mv. ved Niels Steensens Vej 
(Sundhedsinstitutioner) 
5.B53 - Niels Steensens Vej syd (Etagebolig) 
5.F8 - Brobæk Mose ved Brogårdsvej (Rekreativt grønt område) 
5.D20 – Brogårdsvej (Daginstitution) 
5.D7 - Tjørnegårdsskolen mv. ved Brogårdsvej (Uddannelsesinstitutioner) 
5.F1 - Gentofte Sportspark (Idrætsanlæg). 
 
 
 
 
 
  
 

Natur   
 

Potentiel indsigelse 
Der skal indgå en redegørelse for, 
hvordan de digitale naturkort er 
anvendt, hvordan arealudpegningen 
følger de tre nationale kriterier, 
sammenhængen med 
nabokommuners udpegninger samt 
en opgørelse af arealerne dækket af 
Grønt Danmarkskort i forhold til den 
gældende kommuneplan.  
 

Kommentarer 
Grønt Danmarkskort skal indarbejdes i kommuneplaner for alle kommuner. Det er et statsligt krav, at baggrunden for 
arbejdet beskrives i redegørelsen.  
 
Der er ikke udpeget yderligere arealer end de arealer, der fremgik af det udsendte kommuneplanforslag. 
 
Forslag til supplerende redegørelsestekst  
Det anbefales at tilføje to nye afsnit til redegørelsen, ”Fremgangsmåde og udpegningskriterier” og ”Realiseringen af 
Grønt Danmarkskort”. Derudover anbefales følgende afsnit, ”Sammenhæng til nabokommuner” og ”Grønt 
Danmarkskort”, suppleret med yderligere tekst, så følgende fremgår:  
 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42033
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 ”Fremgangsmåde og udpegningskriterier 
Udpegningerne til Grønt Danmarkskort er sket på baggrund af de statslige digitale naturkort, de nationale fastlagte 
kriterier, det tværkommunale Naturråds anbefalinger, herunder lokalkendskabet til naturområdernes særlige kvaliteter 
og potentialer, samt inddragelse af tilgængelige informationer fra de tilstødende kommuner. 
 
I Naturrådet indgik bl.a. repræsentanter fra erhvervsorganisationer og natur-, miljø og friluftsorganisationer med et 
lokalt kendskab. Naturrådets rapport med forslag til udpegninger er med enkelte justeringer og undtagelser indarbejdet i 
Kommuneplan 2021.  
 
De statslige digitale naturkort indeholder en række data om biodiversiteten. Kortene er udviklet af Miljøstyrelsen som et 
supplerende redskab til kommunerne i forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort. Gentofte Kommune har i 
processen anvendt de digitale naturkort til at screene kommunens arealer for at sikre, at områder med væsentlige 
eksisterende naturværdier, herunder levesteder samt potentielle levesteder for sjældne og truede arter, også blev 
omfattet af udpegningerne. Således er alle arealer med en bioscore på 7 eller derover inkluderet i Grønt Danmarkskort. 
Bioscoren er et udtryk for biodiversitetsværdien for de enkelte naturarealer i form af et pointsystem. 
 
Ligeledes er de nationale kriterier for udpegninger anvendt. Det er et nationalt krav, at alle Natura 2000-områder på land 
indgår i udpegningerne. I Gentofte Kommune findes ét Natura 2000-område Brobæk Mose og Gentofte Sø, som er 
udpeget på baggrund af et habitatområde. Området er udpeget i Grønt Danmarkskort som naturområde med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser.  
 
Derudover er følgende nationale kriterier i prioriteret rækkefølge anvendt for de øvrige udpegninger: 

1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000-områderne, herunder også økologiske 
forbindelser 

2. Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som kan udvide eller skabe sammenhæng 
mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder 

3. Naturområder som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning- og klimaforebyggelse, et bedre 
vandmiljø eller friluftsliv. 

 
En beskrivelse af de enkelte udpegninger og baggrunden herfor fremgår af afsnittene Særligt værdifulde naturområder 
og Økologiske forbindelser. 
 
Realiseringen af Grønt Danmarkskort 
I Kommuneplan 2017 var Brobæk Mose, Gentofte Sø, Ermelunden og Ordrup Krat udpeget som naturområder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser. Disse arealer udgør samlet ca. 172 hektar.  

 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42595
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42595
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Ovennævnte arealer er også udpeget i Kommuneplan 2021 som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. 

Derudover er der foretaget supplerende udpegninger, herunder også udpegninger af økologiske forbindelser og 

potentielle økologiske forbindelser, hvilket ikke har været udpeget i Gentofte Kommunes forudgående kommuneplaner.  

 

Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udgør i Kommuneplan 2021 ca. 375 hektar. 

Arealet af økologiske forbindelser udgør ca. 4 hektar, og arealet af potentielle økologiske forbindelser udgør ca. 8 hektar. 

 

Samlet set er der udpeget yderligere 215 hektar set i forhold til Kommuneplan 2017. Denne forøgelse skyldes primært at 

eksisterende naturområder, der ikke tidligere var udpeget i kommuneplanen, nu er inkluderet. I ét enkelt tilfælde skyldes 

udpegningen af en potentiel økologisk forbindelse, at der er sket en forøgelse af naturarealet. Det er gældende for 

vandløbet Gentofterenden, der tidligere var en betonsat kanal. Gentofterenden har gennemgået en klimatilpasning i den 

seneste planperiode med naturforbedrende elementer, der øger naturindholdet, og som vil føre til, at den i fremtiden kan 

fungere som økologisk forbindelse. Gentofterendens samlede areal udgør ca. 3,2 hektar. 

 

Grønt Danmarkskort 
Grønt Danmarkskort indeholder fire typer af udpegninger: områder med særligt værdifulde naturområder, potentielle 

naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.  

 

Hele Gentofte Kommune er byzone og udgør en del af fingerplanens håndflade. Kommunen har været fuldt udbygget i 

flere årtier, og der findes ikke større ubebyggede arealer, hvor det vurderes, at der kan skabes ny natur også set i forhold 

til øvrige interesser for arealanvendelsen. Områderne er alle omsluttet af bebyggelse, veje, jernbaner m.m., og det er 

således ikke muligt at udvide de enkelte grønne områder. Der er derfor ikke udpeget potentielle naturområder. 

 

I Gentofte Kommune er der ikke udpeget potentielle naturområder, da der ikke findes større ubebyggede arealer, hvor 

det vurderes, at der kan skabes ny natur, også set i forhold til øvrige interesser for arealanvendelsen. Områderne er alle 

omsluttet af bebyggelse, veje, jernbaner m.m., og det er således ikke muligt at udvide de enkelte grønne områder. 

 

Flere af udpegningerne til Grønt Danmarkskort er anlagte parker og rekreative områder, som indeholder faciliteter og 

anlæg, der ikke har karakter af natur. Eksempelvis legepladser, idrætsfaciliteter og bygninger til forskellige formål. 

Områderne er velplanlagte, nogle er anlagt for flere århundreder siden, og flere er omfattet af fredninger. Ud over at 

rumme en biologisk og rekreativ værdi, rummer de også en stor kulturhistorisk værdi. 
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Eventuelle udvidelser og nyanlæg m.m. er fortsat muligt, hvis de respektive fredninger tillader det, og hvis det 

understøtter den rekreative funktion og ikke forringer naturværdien eller den kulturhistoriske bevaringsværdi.  

 

Ligeledes kan der indtænkes klimatilpasning, således som det eksempelvis er gjort i forbindelse med Gentofterenden. 

Indtænkning af klimatilpasning i naturområder kan bidrage til at forbedre naturen og øge biodiversiteten og udgør 

samtidigt et rekreativt potentiale. 

 

I Gentofte Kommunes sektorplan ”Grøn strukturplan” kan der blandt andet hentes inspiration til indpasning af 

klimatilpasningsløsninger i naturområder og parker. 

 

Sammenhæng til nabokommuner 
Gentofte Kommune grænser op til Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Københavns Kommune. Gentofte Kommune har I 
relation til nabokommunerne er der udpeget naturområder baseret på det aktuelle vidensniveau, da det er forskelligt, 
hvor langt de enkelte kommuner er i processen.  
 
De udpegede områder i Kommuneplan 2021 er områder, der enten allerede indgår i en sammenhæng, eller hvor 
udpegningen eventuelt vil kunne understøtte en sammenhæng i naturen på tværs af kommunegrænserne.  
 
Mod vest grænser Gammelmosen op til Gladsaxe Kommune. Kommuneplan 2021 har været sendt i høring ved Gladsaxe 
Kommune, herunder udpegningen af Gammelmosen som en del af Grønt Danmarkskort. Gladsaxe Kommune havde på 
daværende tidspunkt ikke sendt et kommuneplanforslag i høring med deres udpegninger til Grønt Danmarkskort. 
 
Mod nord grænser Ermelunden og Ordrup Krat op til Jægersborg Dyrehave i Lyngby-Taarbæk Kommune. Ermelunden og 
Ordrup Krat er en del af fingerplanens indre grønne kiler - kystkilen mod Helsingør, og indgår i et større 
sammenhængende naturnetværk af regional betydning på tværs af flere kommuner.  
 
Forud for Kommuneplan 2021 var ovennævnte arealer langs kommunegrænsen allerede udpeget som naturområder i 
begge kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune har ligesom Gentofte Kommune fastholdt udpegningerne ved revisionen af 
kommuneplanen. 
 
Mod syd er Søborghusrenden udpeget som potentiel økologisk forbindelse i samarbejde med Københavns Kommune. 
Grænsen mellem Gentofte og København går midt i åløbet. Søborghusrenden er forbundet til Gentofterenden og 
Gentofte Sø. Søborghusrenden forbinder Emdrup Sø og Utterslev Mose, som begge er beliggende i Københavns 
Kommune, og som er udpeget til Grønt Danmarkskort i Københavns Kommuneplan.  
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Gentofte og Københavns Kommune har drøftet udpegningen af Søborghusrenden. Begge Kommuner var enige om en 
udpegning som potentiel økologisk forbindelse. Søborghusrenden fremgår ligeledes af Københavns Kommuneplan 2019 
som potentiel økologisk forbindelse.” 

Banedanmark 

Specifikke 
rammer – 
1.T1 Jern-
baneareal 
i Helle-
rup bydel 
og 2.T1 
Jernbane-
areal i Or-
drup og 
Klampen-
borg by-
dele 

Bemærkning 
Banedanmark finder, at 
vedligeholdelsespladser omfattet af 
rammeområde 1.T1 og 2.T1 udgør en 
national interesse, og burde være 
udpeget som virksomheder med 
særlig beliggenhed.  
Banedanmark påpeger, at den 
faktiske anvendelse af ramme-
områderne 1.T1 og 2.T1 ikke fremgår 
af kommuneplanforslaget. 

Kommentarer 
Banedanmarks arealer fremgår ikke af Fingerplan 2019’s, som områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. 
Kommuneplanen skal således ikke bidrage til at sikre Banedanmarks udviklingsmuligheder på vedligeholdelsespladserne.  
 
For Banedanmarks arbejdsarealer er der en støjproblematik, og kommunen ønsker at varetage boliginteresser på 
naboarealer.  
 
Forslag til ny bemærkning i de specifikke ramme  
Det anbefales at indarbejde den foreslåede ændring om den faktiske anvendelse, så følgende fremgår af de specifikke 
rammer for 1.T1, Jernbaneareal i Hellerup bydel, og 2.T1, Jernbaneareal i Ordrup og Klampenborg bydele, indsættes 
bemærkningen: Dele af området anvendes af Banedanmark til spor og sidespor med arbejdsarealer. 

Kystdirektoratet  
Klimatil-
pasning 
   
 

Bemærkninger  
Kystdirektoratet foreslår, at der 
inddrages kort fra Kystplanlægger.dk, 
herunder data om kysttilbagerykning 
af landets kyster, så der kan foretages 
konkrete vurderinger af faren for 
erosion og oversvømmelse. 

Kommentarer  
De kort, som Kystdirektoratet henviser til, forholder sig ikke til de mange eksisterende kystsikringer langs Øresund, der i 
varieret omfang tager højde for de kommende års oversvømmelse og erosion. De vil derfor være misvisende at anvende 
i Gentofte.  
 
Under temaet Klimatilpasning fremgår der retningslinjer, -kort og redegørelse for områder med risiko for 
oversvømmelse fra havvand, men der fremgår kun redegørelsestekst om erosion. 
 
Forslag til ny retningslinje 
Det anbefales at indarbejde følgende retningslinje for erosion: 

• Ved nye og større ændringer af bygninger, tekniske anlæg og arealanvendelse langs Øresundskysten skal der tages 
hensyn til evt. risiko for erosion. 

Forslag til supplering af redegørelse 
Det anbefales redegørelsen konsekvensrettes til følgende: 
”Kyster i Danmark er udsat for forskellige grader af erosion, som stammer fra det slid som bølger, vind og højvande 
udøver på kysterne. Da Gentofte Kommunes kyst er kun er udsat for en lille erosionspåvirkning, jf. Kystdirektoratets 
kystatlas, sættes der ikke retningslinje for dette. Dette modvirkes langs kysten i Gentofte af eksisterende 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/H%C3%B8ringssvar_%20Gentofte%20Kommunes%20forslag%20til%20Kommuneplan%202021.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=974&baseId=43691&parentId=43721
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=974&baseId=43691&parentId=43721
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=974&baseId=43691&parentId=43721
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=974&baseId=43691&parentId=43721
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=1023&baseId=43691&parentId=43722
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=1023&baseId=43691&parentId=43722
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=1023&baseId=43691&parentId=43722
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=1023&baseId=43691&parentId=43722
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=1023&baseId=43691&parentId=43722
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=1023&baseId=43691&parentId=43722
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/Kommuneplan_planramme?id=1023&baseId=43691&parentId=43722
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Kystdirektoratet%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108%202021-06-03T100852.0585201.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42034
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42034
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kystbeskyttelsesforanstaltninger i form af bølgebrydere, støttemure, høfder og sandfodring, eller ved 
kombinationsløsninger afhængig af kystens udformning.  
 
I forbindelse med ny planlægning og ved etablering og omdannelse af bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til evt. 
lokale udfordringer i forhold til risikoen for erosion.”  

Helsingør Stiftsøvrighed  
Kulturarv  
 

Bemærkning 
Stiftsøvrigheden foreslår, at der 
tilføjes et særligt afsnit, hvor 
kirkernes traditionelle højdedomi-
nans og typiske silhuet omtales, og at 
der henvises til naturbeskyttelses-
lovens § 19, stk. 1: ”Der må ikke 
opføres bebyggelse med en højde 
over 8,5 m inden for en afstand af 
300 m fra en kirke, medmindre kirken 
er omgivet af bymæssig bebyggelse i 
hele beskyttelseszonen." 

Kommentarer  
Kirkebyggelinjen har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet. I tilfælde, hvor kirken 
er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet ikke. Bymæssig bebyggelse refererer 
ikke til områdets zonestatus, men da Gentofte er en fuldt udbygget kommune, gælder bestemmelsen ikke.  
 
I forslag til KP21 fremgår et kort (klik på Klikbar tilvalg) over kommunens kirker under temaet Kulturarv. 
 
Forslag til ny redegørelsestekst  
Det anbefales at supplere redegørelsesteksten om bygge- og beskyttelseslinjer for temaet Landskab med følgende:  
Kirker 
Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er 
omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Ingen af kirkerne i kommunen afkaster en beskyttelseszone, da 
de alle er omgivet af bymæssig bebyggelse. Kommunens kirker fremgår som klikbart tilvalg under Kulturarv. 

Energistyrelsen  
Tekniske 
anlæg 
 
 

Bemærkning 
Energistyrelsen bemærker, at der 
ikke indgår retningslinjer vedrørende 
geotermi. Styrelsen gør opmærksom 
på, at der i hovedstadsområdet er 
ansøgt om tilladelse til efterforskning 
og indvinding af geotermisk energi 
med henblik på tilkobling til 
fjernvarmeforsyning. 

Kommentarer  
I temaet Tekniske anlæg fremgår en retningslinje, hvorunder geotermi og anden klimavenlig forsyning er omfattet: ”I 
nye lokalplaner og ved renovering af kommunens ejendomme kan mulighederne for anden klimavenlig forsyning om 
muligt fremmes under hensyn til områdets arkitektoniske, landskabelige og kulturarvsmæssige kvaliteter, som 
supplement til fjernvarme”. 
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer.  

Vejdirektoratet  

Trafik 
 
 

Bemærkning 
Vejdirektoratet anbefaler, at  

• statsvejene fremgår af retnings-
linje og retningslinjekort over 
vejklasser 

Kommentarer  
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt de statslige veje indgår i vejklassificeringen. I Gentofte indgår 
statsvejene ikke i kommunens vejklassificering, da administrationen heraf varetages af Vejdirektoratet. 
 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Helsing%C3%B8r%20Stifts%C3%B8vrighed%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108%202021-06-04T153339.9543970.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030
https://gentofte.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d5748a1db23944e6bd8dfc58437ba05c&webmap=8ee719f152a04485a51bbeede7ac5d06
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Vs%20Energistyrelsen%20h%C3%B8ringssvar%20vedr.%20forslag%20til%20Gentofte%20kommuneplan%202021%20(ENS%20Id%20nr.%202447021)%20(GK%20Id%20nr.%20511696)%202021-.363.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42036
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42036
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Vs%20Vejdirektoratets%20bem%C3%A6rkninger%20til%20Gentofte%20Kommunes%20forslag%20til%20Kommuneplan%202021-2033%20(VD-sag%20nr.%202107112)%20(GK%20Id%20nr.6258.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42037
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• retningslinjekort tilføjes en titel 
eller overskrift, og fra 
retningslinjetekst bør der 
henvises til relevante 
retningslinjekort 

• myndighedsforhold i signaturer-
ne på kort 1 bør tydeliggøres 
med hhv. ”Vejmyndighed – 
Gentofte Kommune” og 
”Vejmyndighed – 
Vejdirektoratet”. 

• Lyngby-baneruten bør fremgå af 
redegørelsen og indsættes på 
retningslinjekort over cykelstier, 
jf. Fingerplan 2019, kortbilag Q. 

Lyngby-baneruten er endnu ikke finansieret, men fremgår af Korbilag Q i Fingerplan 2019, og kommuneplanen skal 
derfor være i overensstemmelse hermed. Af signaturforklaringen vil fremgå, at det er alle overordnede cykelstier fra 
Fingerplan 2019.  
 
Forslag til revision af retningslinjekort  
Det anbefales at tydeliggøre, at statsvejene ikke indgår i vejklassificeringen, og også at indarbejde fingerplanens endnu 
ikke finansierede overordnede cykelstier: 

• Der indsættes overskrifter over alle kort i kommuneplanen, herunder også på de tre retningslinjekort med hhv. 
Vejmyndigheder i Gentofte Kommune, Vejklassificering og Cykelstier/-ruter. 

• Signaturen på Kort 1 forenkles til Vejmyndigheder. Korbilag Q fra Fingerplan 2019, hvori Lyngby-baneruten indgår, 
tilføjes som et klikbart lag på retningslinjekortet med Cykelstier.  

 
Forslag til ændring i retningslinje 
Det anbefales at tydeliggøre, at statsvejene ikke indgår i vejklassificeringen:  
”Vejklassificeringen opdeler det kommunale vejnettet i trafikveje og lokalveje og herunder i vejklasse 1-5.” 
 
Forslag til ny retningslinje 
Det anbefales at tydeliggøre, hvilke veje der udgør den overordnede trafikstruktur: 
De to statslige motorveje, den kommunale motorvej og de kommunale trafikveje udgør den overordnede trafikstruktur i 
Gentofte Kommune. 
 
Forslag til ændring i redegørelsen  
Det anbefales at tydeliggøre, at statsvejene ikke indgår i vejklassificeringen og at Vejdirektoratet er myndighed herfor:  
”Den overordnede trafikstruktur i Gentofte Kommune er karakteriseret ved to statslige motorveje, en kommunal 
motorvej og flere større de kommunale trafikveje, som forbinder bydele og lokalområder. Derudover findes en række 
lokalveje. De statslige motorveje indgår ikke i kommunens vejklassificering, da administrationen af disse varetages af 
Vejdirektoratet.” 

Støj 
 

Vejdirektoratet orienterer om, at de 
gør indsigelse til lokalplanforslag for 
støjfølsom arealanvendelse, hvis 
lokalplanområdet åbenlyst belastes af 
trafikstøj fra en statsvej, og der ikke 
er fastsat bestemmelser om 
etablering af foranstaltninger, der 
sikrer anvendelsen mod støjgener. 

Kommentarer  
Bemærkningen vedrører ikke kommuneplanen, men er en oplysning rettet mod kommende lokalplanforslag, og kræver 
derfor ikke ændring af kommuneplanforslaget. 
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer.  
 

Kroppedal Museum 1, 2 og 3  

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42038
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Linda%20Boye_Kroppedal%20Museum%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108%20(1).msg
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Linda%20Boye_Kroppedal%20Museum%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108.msg
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Linda%20Boye_Kroppedal%20Museum%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108%20(2).msg
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Kultur-
arv 

Bemærkninger 
Kroppedal Museum foreslår, at  

• fredede fortidsminder fremgår af 
retningslinjekortet for Kulturarv 

• Charlottenlund Slotsparks 16 
fredede gravhøje og mange 
overpløjede gravhøje bør 
formidles 

• der tages hensyn til Christians-
holms Moses formentlig 
væsentlige spor om de første 
bønder ved ændring af områdets 
terrænforhold eller lignende. 

Kommentarer 
Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer fremgår som klikbare tilvalg på retningslinjekortet for Landskab, da de 
bl.a. skal beskyttes mod landskabelige indgreb. 
 
Kommuneplanen er en oversigtlig plan, hvor borgere, virksomheder m.fl. kan orientere sig om mål og regler for 
arealanvendelsen i kommunen. Det er ikke dens funktion at formidle om alle kulturarvsværdier, men den rummer 
bestemmelser, der har som formål at sikre kulturhistoriske sammenhænge, strukturer og/eller elementer på baggrund 
af en konkret vurdering. Fx vil de mange gravhøje kunne indgå i kortlægningen af Charlottenlund Slotspark som 
værdifuldt kulturmiljø, og kulturarven i Christiansholms Mose vil fx kunne sikres via en lokalplan eller ved administration 
af lovgivningen i øvrigt.  
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer.  

Energinet Eltransmission A/S 

Tekniske 
anlæg 

Bemærkninger 
Energinet Eltransmission påpeger  

• at Eltransmissions anlæg skal 
fremgå af retningslinjekort 

• at en beskrivelse af 
eltransmissionsanlæg og de 
begrænsninger, der er i 
arealanvendelsen omkring dem, 
skal fremgå af redegørelsen 

• at rammeområde 6.F2 - 
Gammelmosen ved Kellersvej og 
5.D2 – Ørnegårdsvej 
Genbrugsplads bør rumme 
bemærkningen ”Eltransmission 
har elanlæg, der går gennem 
rammeområdet”. 

Kommentarer 
Kommuneplanen skal give et overblik over de overordnede energiforsyningsanlæg, herunder beliggenheden. Derfor bør 
Eltransmissions elanlæg fremgå. 
 
Rammerne bør ligeledes afspejle de potentielle konflikter mellem lokalplanlægning og de overordnede elanlæg. 
Eltransmission fremhæver to specifikke rammer, hvor der skal tages hensyn til elanlæg ved placering af høje genstande 
og ved planlægning inden for servitutbæltet: Rammeområde 6.F2 - Gammelmosen ved Kellersvej og 5.D2 - Ørnegårdsvej 
Genbrugsplads. 
 
Gammelmosen har været arealfredet siden 1844. Fredningskendelsen rummer bl.a. forbud mod bebyggelse, anlæg og 
terrænændringer, men det er muligt at dispensere fra fredningens bestemmelser. 
 
Forslag til revision af retningslinjekort  
Det anbefales at ændre retningslinjekortet, der viser Genbrugsstation og Tekniske anlæg, så det også omfatter det 
overordnede eltransmissionsnet. 
  
Forslag til supplerende redegørelsestekst  
Det anbefales, at redegørelsen suppleres med teksten, som fremgår af Energinet Eltransmission A/S høringsssvar: 
”Læs mere om forsigtighedsprincipper, beplantning ved jordkabler, fremtidige planer og øvrige generelle informationer 
vedrørende El-transmissionsnettet på Energinets hjemmeside. 
 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030
https://gentofte.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d5748a1db23944e6bd8dfc58437ba05c&webmap=7791761e06de4edc8a530b9c0d023db8
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Energinet%20Eltransmission%20A_S%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42036
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42036
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Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare eller ske skade for personer og elanlæg 
eller true forsyningssikkerheden. Eltransmission, som er et datterselskab til Energinet, anbefaler følgende 
sikkerhedsafstand mellem elanlæg og elektrisk ledende høje objekter, herunder fx antenner og lysmaster:  

• Høje elektrisk ledende objekter nær Eltransmissions jordkabelanlæg bør ikke placeres nærmere end 50 m fra 
respektafstanden*til jordkabler uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden. 
* Respektafstanden er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller 
ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk 
arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016”. 

 
Forslag til bemærkninger i specifikke rammer  
I følgende specifikke rammer indsættes bemærkning om ”Hensyn til det overordnede eltransmissionsnet”: 
Rammeområde 6.F2 - Gammelmosen ved Kellersvej og 5.D2 - Ørnegårdsvej Genbrugsplads. 

Movia  
Trafik 
 
Center-
struktur 
og 
detail-
handel 

Bemærkninger 
Movia foreslår, at  

• retningslinjekort om Trafik viser 
det strategiske net for den 
kollektive transport 

• redegørelsen om Centerstruktur 
og detailhandel suppleres med et 
perspektiv om kollektiv 
transport. 

 
Movia ser frem til et fortsat 
samarbejde om at fremme en nem, 
hurtig og fleksibel transport, og 
bidrager gerne med rådgivning til i 
forhold til grøn og bæredygtig 
kollektiv mobilitet. 

Kommentarer  
Movia ønsker at bidrage til mobilitetsperspektivet i kommuneplanen med afsæt i sammenhængen mellem 
Kommuneplan 2021 og Movias Mobilitetsplan 2020. I Mobilitetsplan 2020 har kommuner og regioner aftalt det 
strategiske net, hvor buslinjer og jernbaner er rygraden i den kollektive transport, som understøttes med stationer og 
busterminaler som knudepunkter.  
 
Forslag til nyt redegørelseskort under Trafik 
Det anbefales, at der i redegørelsesteksten om Bæredygtig mobilitet indsættes et kort, der viser det strategiske net for 
den kollektive transport. 
 
Forslag til supplerende redegørelsestekst under Centerstruktur og detailhandel 
Det anbefales at supplere med teksten, så fremkommeligheden styrkes, herunder også sammenhængen med den 
kollektive transport i bydelscentrene:  
”Centerstrukturen er således med til at opfylde trafikale og miljømæssige målsætninger om trafiksikkerhed, lavt 
energiforbrug og begrænsning af luftforurening og trafikstøj, men også en nem og sund transport på cykel, til fods og 
med kollektiv transport.” 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Fritids- 
og 
friluftsliv 
 
Natur 

Bemærkninger 
Lyngby-Taarbæk Kommune opfordrer 
til at indgå i relevante dialoger om: 
• initiativer til at styrke 
sammenhængende værdifulde 

Kommentarer  
Planlægningen i Gentofte og nabokommuner har berøringsflader i forbindelse med grænseoverskridende funktioner 
som byudvikling, centerstruktur, trafik, natur, miljø, klima mv.  
 
Der er et løbende kommunesamarbejde, og der eksisterer en platform for et samarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe, 
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal (4K-samarbejdet), som kommunen vil fortsætte i.  

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Thea%20Storm%20Pedersen%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42037
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42025
https://www.moviatrafik.dk/media/7942/movias-mobilitesplan_sept2020.pdf
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42037
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/44661
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Kommunalbestyrelsen%20i%20Lyngby-Taarb%C3%A6k%20Kommune%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42032
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42032
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42032
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42033
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Land-
skab 
 
Klimatil-
pasning 
 
Trafik 
 

grønne område, der kendetegner 
området i begge kommuner 
• inspiration til tiltag i forbindelse 
med oversvømmelse, erosion og 
havstigning samt klimatiltag, der 
vurderes at kunne ”overskride” 
kommunegrænsen. 
• initiativer til at styrke og forbedre 
cykelforbindelser, stinet og 
kollektiv trafik samt øvrige trafikale 
forbindelser i bred forstand 
af interesse for ikke alene 
beliggenhedskommunen. 

 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer. 

Novo Nordisk A/S 

Specifikke 
rammer 

Bemærkninger 
Novo Nordisk gør opmærksom på, at 
der for tre rammeområder ikke er 
sammenhæng mellem rammer og de 
faktiske forhold. Det forhindrer, at 
der kan udarbejdes/revideres 
lokalplaner, og fordrer, at Novo 
Nordisk søger dispensation til enhver 
mindre ændring, som ikke 
nødvendigvis understøtter helheden 
og er fremtidssikret. 

Kommentarer  
Novo Nordisk har en række forslag til ændringer af rammerne: 
 
5.D5 - Novo Nordisk ved Brogårdsvej 

Nuværende specifik ramme Novo Nordisk forslag til specifik ramme  

Anvendelse: Område til offentlige formål Anvendelse: Erhverv 

Specifik anvendelse: Område til offentlige formål Specifik anvendelse: Tung industri 

Maksimal bebyggelsesprocent: 60 Maksimal bebyggelsesprocent (svarende til udbygning med ca. 500 
m2): 125 

Maksimale antal etager: 4  Maksimale antal etager (inkl teknik): 10 (halve etager inklusive) 

Maksimal højde: 15 m Maksimal højde (inkl tekniske installationer): 25 m 

 
6.E3 - Novo Nordisk ved Lagergårdsvej og Nybrovej 

Nuværende specifik ramme Novo Nordisk forslag til specifik ramme  

Anvendelse: Erhvervsområde Anvendelse: Erhverv 

Specifik anvendelse: Tung industri Specifik anvendelse: Tung industri 

Maksimal bebyggelsesprocent: 80 Maksimal bebyggelsesprocent (svarende til udbygning med ca. 500 
m2): 125 

Maksimale antal etager: 5  Maksimale antal etager (inkl teknik): 6 

Maksimal højde: 25 m Maksimal højde (inkl tekniske installationer): 25 m 

 
5.D4 - Steno Diabetes Center mv. ved Niels Steensens Vej 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42031
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42031
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42034
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42034
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42037
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Novo%20Nordisk%20A_S%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/43720
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/43720
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Nuværende specifik ramme Novo Nordisk forslag til specifik ramme  

Anvendelse: Område til offentlige formål Anvendelse: Erhverv 

Specifik anvendelse: Sundhedsinstitutioner Specifik anvendelse: Erhvervsområde, 
kontor- og serviceerhverv, industri og/eller let industri 

Maksimal bebyggelsesprocent: 60 Maksimal bebyggelsesprocent (svarende til udbygning med ca. 500 
m2): 60 

Maksimale antal etager: 4  Maksimale antal etager (inkl teknik): 4 

Maksimal højde: 15 m Maksimal højde (inkl tekniske installationer): 15 m 

 
Eksisterende lovlig anvendelse kan uanset kommuneplanens rammer fortsætte, herunder også med mindre udvidelser 
af de eksisterende bebyggelsesforhold. Ved nyt byggeri eller væsentlige ændringer, der ligger ud over det, skal der 
udarbejdes lokalplan og eventuelt tillæg til kommuneplanen. 
 
Hvis Novo Nordisk A/S ønsker at foretage væsentligt nybyggeri eller ændret anvendelse, vil det kunne ske efter særskilt 
ansøgning, hvor kommunalbestyrelsen tager stilling til ønsket i forbindelse med en planlægningsproces, hvor også 
borgere og andre interessenter gives mulighed for at forholde sig til ønskerne. 
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer. 

Dansk Ornitologisk Forening 

Natur 
 
Kulturar
v 
 
Specifikke 
rammer  

Bemærkninger 
DOF gør opmærksom på, at 

• samtlige af forslagets kort 
tilsyneladende mangler 
signaturforklaring 

• det er lidt fattigt og tyndt, at 
kommune ikke kan finde andre 
nye økologiske forbindelser end 
Ordrupgård Park 

• Folkeparken med lindealléen fra 
1744, Brogårdens sidste længe 
og kilden i Brobæk Mose bør 
fremgå af afsnittene om 
kulturmiljøer og kulturarv, og 
beder om resultatet af 

Kommentarer  
Signaturforklaringen fremgår tydeligt i den digitale version. I den endeligt, vedtagne Kommuneplan 2021 vil der blive 
indarbejdet signaturforklaring i pdf-version, der indberettes til staten. 
 
Ordrupgård Park er udpeget som økologisk forbindelse mellem Ellemosen og Ordrup Krat. Herudover er 
Dyssegårdsparken, Gentofterenden og Søborghusrenden udpeget som potentiel økologisk forbindelse mellem Gentofte 
Sø og Brobæk Mose og udpegninger i Københavns Kommune. De fremgår af retningslinjer, retningslinjekort og 
redegørelse. Der er ikke planer om at frilægge Vangede Bæk (Vangederenden), herunder udpege den til potentiel 
økologisk forbindelse.  
 
Det er ikke kommuneplanens funktion at beskrive alle kulturarvsværdier, men den rummer flere bestemmelser, der har 
til formål at sikre de vigtigste kulturhistoriske sammenhænge, strukturer og/eller elementer på baggrund af en konkret 
vurdering.  
 
DOF efterspørger resultatet af vurderinger af Folkeparken med lindealléen, Vangede Kilde og Brogårdens længe på 
Søbredden 27 i lokalplaner mv. I planperioden er der ikke udarbejdet lokalplaner mv., hvori de konkrete 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Dansk%20Ornitologisk%20Forening_%20lokalafd_%20f_%20k%C3%B8benhavnsomr%C3%A5det%20v_Thomas%20Vikstr%C3%B8m%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108.msg
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42033
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42030
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/43720
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/43720
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vurderinger heraf i 
planlægningen 

• manglende angivelse af visse 
konkrete beskyttelser og 
beskyttelseslinjer på naturkort 

• manglende tilføjelse om 
søbeskyttelseslinje  

• bebyggelsesprocent og højde bør 
ændres i en række specifikke 
rammer for naturområder. 

kulturarvsværdier indgår. Det bør bemærkes, at planloven ikke indebærer en handlepligt, og det er kommunen, der 
beslutter om og hvornår, der udarbejdes en lokalplan. 
 
DOF efterlyser fredskovarealet på hjørnet af Søgårdsvej og Ribisvej samt skovbyggelinjerne omkring, Folkeparken i 
Gentofte (”Gentofte Park”) og Brobæk Mose. Disse beskyttelser, herunder de efterlyste udpegninger, fremgår som 
klikbart tilvalg på retningslinjekortet for Landskab.  
 
Kommunen har ikke pligt til at beskrive de konkrete beskyttelser i de specifikke rammer. 
 
DOF finder de maksimalt tilladte bebyggelsesprocenter på hhv. 10, 20 og 10 og byggehøjder på hhv. 6, 9 og 6 
uacceptabelt høje for 5.F2, Brobæk Mose og Gentofte Sø, 5.F8, Brobæk Mose ved Brogårdsvej og 6.F5, Nymosen mv.  
 
Bebyggelsesprocenterne i de nævnte rammeområder er ikke ændret i forhold til Kommuneplan 2017, og det skal 
bemærkes, at der er tale om rammer inden for hvilke, der i konkrete projekter kan tages stilling til omfanget af 
bebyggelse. Områderne er i øvrigt omfattet af udpegninger som Natura 2000-område og/eller særlige værdifulde 
naturområder på Grønt Danmarkskort, hvor natur og biodiversitet skal vægtes højt, hvis der lokalplanlægges. 
 
De omtalte beskyttelseslinjer fremgår af klikbare tilvalg på retningslinjekortet under Landskab. 
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer. 

Gentofte Sogns Grundejerforening  
Bolig-
områder 

Bemærkninger 
Grundejerforeningen foreslår, at det 
indarbejdes, at der laves en 
kortlægning over antal af biler 
hjemmehørende i etagebolig-
områder med henblik på at finde 
løsninger for behovet for yderligere 
parkeringsmuligheder. 

Kommentarer  
Kommuneplanen er en strategisk, overordnet plan for arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen, 
herunder med fastlæggelse af rammer for lokalplanlægningen. Der indgår ikke handleplaner i kommuneplanen. Det er i 
kommuneplanen fastlagt, at der ved nye boliger skal etableres to parkeringspladser pr. bolig. 
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer. 

Danmarks Naturfredningsforening  
 Bemærkninger 

DN Gentofte henstiller til at: 

• styrke den grønne struktur 
uanset ejerforhold og udarbejde 
en egentlig træpolitik, herunder 

Kommentarer  
Kommuneplanforslaget rummer bestemmelser, der har til formål at beskytte eller muliggøre en styrkelse af 
bevaringsværdige træer og biodiversiteten, beskytte drikkevand og havmiljøet, udvikle bæredygtigt bolig- og 
erhvervsbyggeri og understøtte regn- og spildevandshåndteringen samt støjpåvirkningen, mens mere konkrete tiltag evt. 

https://gentofte.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d5748a1db23944e6bd8dfc58437ba05c&webmap=7791761e06de4edc8a530b9c0d023db8
https://gp.gentofte.dk/cases/EMN112/EMN-2021-02593/Dokumenter/Indkomne%20h%C3%B8ringssvar/Gentofte%20Sogns%20Grundejerforening%20fremsender%20Kommentar%20til%20plan%20108.msg
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en kortlægning af og plan for 
samtlige bevaringsværdige træer  

• udvikle model for fortsat sikring 
af nedsivningsområder uden 
sprøjtning også på privatejede og 
statsejede grunde 

• begrænse overløb og udløb af 
spildevand i Øresund samt 
etablerer flere regnvandsbas-
siner, tilskynder boligejere til 
separering af regn- og spilde-
vand, etablerer regnbede og 
faskiner, gør Øresund til en 
maritim nationalpark og er 
opmærksom på de miljømæssige 
konsekvenser af Lynetteholm 

• sprøjtegifte nær vandboringer 
skal indstilles og at vandboringer 
skal være fri for sprøjtegifte og 
anden forurening. 

 
DN-Gentofte ser frem til at 
samarbejde om at fremme om 
bæredygtigt byliv. Foreslår at 
kommune introducerer initiativer, 
som gør op med smid-væk-kulturen 
og markant reducerer mulighederne 
for at nedrive bygninger, som kan 
renoveres. 
 
Foreslår, at borgere og foreninger 
inddrages i udvalgsarbejde om 
- private veje og friarealer med 
regnbede med biodiversitet og 
træplantning 

vil kunne indgå i det videre planarbejde. De konkrete forslag til tiltag om fx træpolitik og rent vand kan indgå i 
forbindelse med revision/udarbejdelse af Grøn Strukturplan, spildevandsplan og Klimaplan 2020. 
 
Kommunen har et fint og løbende samarbejde med DN Gentofte, hvor mange emner drøftes. 
 

DN Gentoftes specifikke kommentarer Plan og Bygs kommentarer  

Bydelsbeskrivelser. Strandvejen bør tilføjes listen 
over værdifulde kulturmiljøer. 

Strandvejen er allerede udpeget og indgår både i Hellerup som 
bymiljø og Strandvejen og Kystvejen som offentligt servicemiljø. 

Bydelsbeskrivelser. Naturindhold og 
offentlighedens adgang og ophold ved vandet i 
Tuborg bør i højere grad prioriteres ifm. det 
resterende byggeri. 

Tuborg er omfattet af en retningslinje for Kystnært område, 
hvor der skal tages hensyn til offentlighedens adgang til kysten. 
I lokalplanen for området fremgår, at dele af området skal 
udformes som en kuperet strandeng og at offentlig adgang til 
kyst- og kajstrækninger for fodgængere sikres gennem 
fastlæggelse af brygger og kystpassager. Bl.a. skal der sikres en 
nordsyd-gående cykel- og gangsti med mulighed for tilslutning 
til Strandpromenaden i Københavns Kommune. 

Landskab. Markante udsigter og vigtige 
sigtelinjer synes ikke altid prioriteret lige højt 
ved nybyggeriet ved Tuborg, hvorfor DN-
Gentofte anbefaler, at man fremadrettet 
fokuserer ekstra på dette. 

Se ovenstående kommentar om Tuborg. 

Fritids- og friluftsliv, I forbindelse med Havne og 
strandparker anbefales at arbejde for en mere 
naturpræget og tilgængelig kystlinje ved Tuborg 
og fra Hellerup til Charlottenlund Strandpark. 

Offentlighedens adgang langs kysten er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser (§ 22). 
 
Der blev i 2009-10 foretaget undersøgelser af kyststrækningen 
mellem Hellerup Havn og Charlottenlund Fort for at klarlægge, 
om der var ulovlige hindringer for offentlighedens adgang. Der 
blev på baggrund af undersøgelserne udstedt to påbud om 
lovliggørelse af badebroer, der begge er blevet opfyldt af 
grundejerne. Der er adgang langs hovedparten af strækningen, 
idet der dog er mindre strækninger, hvor det ikke er muligt at gå 
eller passere. Enten fordi der ikke er en strandbred, hvor det er 
muligt at gå, eller hvor der forud for det tidspunkt, hvor 
Gentofte Kommune blev myndighed på området, er etableret 
(lovlige) hindringer for den frie passage, fx i form af badebroer 
eller høfder (i alt syv steder). Etablering af nye bade- og 
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- biodiversitet og plantning på 
friarealer, hvor der samarbejdes med 
boligforeninger om tiltag ligesom det 
sker på private fællesveje 
- rent vand-kampagner i samarbejde 
med Novafos, boligforeninger, 
grundejerforeninger og de grønne 
organisationer.  
 
DN Gentofte har en række specifikke 
kommentarer og anbefalinger om 
kulturarv, landskab, fritids- og 
friluftsliv, erhverv, boliger, offentlige 
formål, natur og vand. 

bådebroer kræver tilladelse, og kommunen stiller krav om, at 
eksisterende ret til passage fortsat skal være mulig.   
 
Se i øvrigt ovenstående kommentar om Tuborg. 

Kulturarv. Forstbotanisk Have og Travbanen bør 
tilføjes listen over værdifulde kulturmiljøer. 

Begge områder fremgår allerede i hhv. Charlottenlund Slotspark 
og Charlottenlund Travbane som værdifulde kulturmiljøer. 

Boligområde. Retningslinjen om bæredygtigt 
byggeri i boligområder bør tilføjes ”eksempelvis 
ved at renovere eksisterende bygninger frem for 
at rive ned og bygge nyt’. 

Forslaget om at fremme renoveringer vil være i 
overensstemmelse med Kommuneplanstrategi 2021. Eksempler 
har karakter af redegørelse, hvorfor forslaget foreslås tilføjet 
redegørelsen som grundlag for forståelsen af retningslinjer for 
bæredygtige boligområder.  

Boligområde. Muligheden for tættere 
haveboligformer eller opdeling af store huse til 
flerfamilieboliger må forudsætte, at det ikke 
fører til øget befæstelsesgrad og at 
parkeringsbehov løses på egen grund med 
grønne, diffusionsåbne belægninger. 

Disse muligheder vil i givet fald kræve en konkret 
helhedsvurdering, som foretages i lokalplanlægningen og ikke i 
kommuneplanen.  

Erhvervsområde og område til blandet bolig og 
erhverv, Anbefaler generelt mere fokus på 
renovering af eksisterende bygninger frem for 
nedrivning og nybyg. 

Retningslinjerne om bæredygtig og klimavenlig udvikling og 
midlertidig anvendelse under temaet har bl.a. fokus på genbrug 
og genanvendelse. Se også ovenstående kommentar om 
bæredygtigt byggeri i boligområder. 

Offentlige formål. Anbefaler, at arealer 
reserveret til offentlige formål bebygges 
bæredygtigt både på friarealer og bygninger. 

Dette stemmer overens med temaets retningslinje om 
arkitekturpolitik, hvorunder også bæredygtig udvikling indgår. 

Boligområde. DN lægger meget stor vægt på, at 
Vilvorde bebygges inden for det eksisterende 
byggefelt og det grønne areal syd for byggefeltet 
friholdes for bebyggelse og fastholdes som 
grønt, offentligt, rekreativt område. 

Den konkrete planlægning for Vilvorde foregår i en lokalplan og 
ikke i kommuneplanen. Forslag til Lokalplan 425 er i 
overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2021. I 
planforslaget justeres byggefeltet, så der i forlængelse af 
bygning M og G kan opføres to mindre tilbygninger, men 
planens formål er bl.a. at fastlægge anvendelsen til rekreativ 
park og fastholde områdets landskabelige kvaliteter.  

Kulturarv. Charlottenlund Skov og Forstbotanisk 
Have bør tilføjes listen over værdifulde 
kulturmiljøer.  

Begge områder fremgår allerede af Charlottenlund Slotspark 
som værdifuldt kulturmiljø. 
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Landskab. Foreslår, at kommunen i 
tråd med det grønne Gentofte og klimamålene 
overvejer at plante flere vejtræer, herunder en 
allébeplantning på Bernstorffsvej. 

Kommuneplanen regulerer ikke træers placering. I kommunens 
Grøn Strukturplan er det en målsætning, at der værnes om bl.a. 
vejtræerne.  

Natur. Ordet ”biodiversitetsskov” skal opdateres 
med Charlottenlund Skovs nye status som ’urørt 
skov’. 

Teksten bør opdateres i redegørelsesteksten. 

Vand. Opfordrer til, at kommunen samarbejder 
aktivt med kommuner og vandselskaber på 
begge sider af Øresund og lægger pres på staten 
for at ’levere et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag 
til at fastsætte de mest hensigtsmæssige 
indsatser ud fra et planmæssigt grundlag’. 

Kommuneplanen regulerer ikke samarbejde mellem 
myndigheder og vandselskaber.  

 
Forslag til supplerende redegørelsestekst under Boliger 
Det anbefales, at genanvendelse indgår i retningslinjen om Bæredygtigt byggeri under Boligområde. Ny tekst markeret 
med kursiv.  
 
”Bæredygtige boligområder 
Der skal være opmærksomhed på det ressourceforbrug i form af materialeforbrug, der er knyttet til et byggeri, samt 
øvrige bæredygtighedsforhold som fx klimatilpasning, energiforbrug m.m. Herunder hører også muligheden for at 
renovere eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt”. 
 
Forslag til opdatering af redegørelsestekst under Natur 
Det anbefales at ordet ”biodiversitetsskov” ændres til ’urørt skov’:  
”Charlottenlund Skov er af staten udpeget som urørt skov biodiversitetsskov, dvs. at naturen får lov til at gå sin gang til 
glæde for blandt andet insekter og svampe.” 

John Andersen 

Fritids- og 
Friluftsliv  

Muligheden for at færdes langs 
Øresundskysten ønskes konkretiseret 
som en sammenhængende kyststi. 
Bemærkningen vedrører Gentofte-
Plan 2021 og Grøn Strukturplan, som 
ikke indgår i høringen af forslag til 
Kommuneplan 2021.  
 

Kommentarer  
Se kommentarerne ovenfor vedrørende DN-Gentoftes bemærkninger om offentlighedens adgang langs kysten  
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer.  
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Dina Wildt 

Medar-
bejdere 
til SOSU-
området 

Henvendelsen vedrører Gentofte-
Plan 2021, som ikke indgår i høringen 
af forslag til Kommuneplan 2021. 

Kommentarer  
Henvendelsen handler om kommunens prioritering af sine økonomiske rammer. Den handler ikke om fysisk planlægning, 
dvs. arealanvendelsen og bebyggelsesforhold i kommunen. 
 
Forslag til ændringer  
Ingen ændringer.  
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Plan og Bygs forslag til tilføjelser til kommuneplanforslaget som følge af Økonomiudvalgs- og 
Kommunalbestyrelsesbeslutninger samt en enkelt præcisering  
 

Emne Plan og Bygs kommentarer Forslag til ændringer 

Kulturarv / 
bevaringsværdige 
bygninger  

Vangede Bygade 52. Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2021, pkt.2, enstemmigt 
vedtaget forslag til Lokalplan 429, som fastlægger bygningen som bevaringsværdig. 

Bygningen foreslås indsat med bevaringsværdi 4 på kortet over 
bevaringsværdige bygning under Kulturarv. 

Specifikke rammer 
/ Hellerup 

1.D13 - Maglegårdsskolen, HIK mv. ved Bregnegårdsvej. Gentofte Studenterkursus 

har brug for flere lokaler. Økonomiudvalget har den 19.4.2021 godkendt, at der 

indgås en areallejekontrakt med Gentofte Studenterkursus for et 500 m2 stort areal 

på Hartmannsvej 22, så der kan opføres en ny bygning. I Kommuneplan 2017 fremgår 
under Særlige bestemmelser: ”Bebyggelsesprocent for Hartmannsvej 22 er 

120”. Bebyggelsesprocenten er i dag 122 og ønskes øget til 128. 

Følgende foreslås tilføjet under Særlige bestemmelser:  
”Bebyggelsesprocenten for ejendommen Hartmannsvej 22 
(matr. nr. 18lb, Gentofte) er 130”. 

Specifikke rammer 
/ Vangede 

6.F6 Rekreativt område / Kolonihaveområde. En lokalplan er undervejs for Tuborg 

Haveby, hvorfor det skal anføres, hvilke bygninger der anvendes til helårsboliger. 

Følgende foreslås tilføjet Særlige bestemmelser: ”Nordre 
Ellegårds tidligere gårdbygninger kan fortsat anvendes til 
helårsbolig”. 

 
Herudover vil der blive foretaget redaktionelle ændringer af forslaget til Kommuneplan 2021, fx i form af overskrifter og tydeligere 
signaturforklaringer til kort. 
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Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 
 

Statslige myndigheder  
• Bolig- og Planstyrelsen 
• Kystdirektoratet 
• Helsingør Stiftøvrighed 
• Energistyrelsen 
• Vejdirektoratet 
• Kroppedal Museum 

 

Offentlige virksomheder 
• Energinet 
• Movia 
 

Kommuner 
• Lyngby-Taarbæk Kommune 
 

Virksomheder 
• Novo Nordisk 
 

Foreninger og råd 
• Dansk Ornitologisk Forening 
• Gentofte Sogns Grundejerforening 
• Danmarks Naturfredningsforening 
 

Borgere 
• John Andersen 
• Dina Wildt 
 

Gentofte Kommune 
• Plan og Byg 
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Telefon 33 30 70 10 

bpst@bpst.dk 

Gentofte Kommune 

Plan og Byg 

Gentofte@gentofte.dk 

Plan-Byg@gentofte.dk  

Lis Jensen, Gentofte Kommune, lne@gentofte.dk 

Linda Hau Andersen, Miljøstyrelsen, lisan@mst.dk  

Miljøstyrelsen, plantilsyn@mst.dk  

Annie Hvolgaard Lauridsen, Banedanmark, ahla@bane.dk  

Banedanmark, banedanmark@bane.dk 

  

Miljøstyrelsen, plantilsyn@mst.dk 

Linda Hau Andersen, Miljøstyrelsen, lisan@mst.dk 

 

  

 

Høringssvar til Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 

Gentofte Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i perio-

den 10. maj 2021 – 19. juli 2021. 

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet notat af 10. juni 2021 med de statslige myndig-

heders foreløbige bemærkninger til forslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem 

kommunen, Miljøstyrelsen, Banedanmark og Bolig- og Planstyrelsen den 14. juni 2021. 

På baggrund af drøftelserne har Gentofte Kommune den 22. og den 28. juni 2021 

sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget. 

Ikke indsigelse 

Bolig- og Planstyrelsen1 finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter planlo-

vens § 29, stk. 12, mod Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 under for-

udsætning af, at der ved endelig vedtagelse af kommuneplanen medtages de ændrin-

ger og suppleringer, som fremgår af Bolig- og Planstyrelsens vedlagte notat af 30. juni 

2021 vedrørende ændringer og suppleringer. Der henvises i øvrigt til notat af 10. juni 

2021 med statens foreløbige bemærkninger suppleret med referat, kommunens tilba-

gemelding og opfølgning samt Bolig- og Planstyrelsens konklusion. 

I forhold til de aftalte ændringer tilbyder Bolig- og Planstyrelsen at gennemse et ud-

kast til den endeligt vedtagne kommuneplan, før kommunen offentliggør det på Plan-

data.dk, da det efter offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandokumentet uden ny 

offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan. 

 

Med venlig hilsen 

Christina Aagesen 

Kontorchef 

 
1 Indenrigs- og boligministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 
stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med 
de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og 
landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler og beslutninger efter § 3. Beføjelsen 
er henlagt til Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 331 af 22/02/2021. 
2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 om planlægning (planloven). 
Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser, jf. Oversigt over nationale interesser i 
kommuneplanlægning, 2018. 
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Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Gentofte Kommunes  
forslag til Kommuneplan 2021 

Gentofte Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i perio-

den 10. maj 2021 – 19. juli 2021. 

Bolig- og Planstyrelsen, Miljøstyrelsen og Banedanmark holdt den 14. juni 2021 møde 

med Gentofte Kommune på teknikerniveau. Som oplæg til mødet havde Bolig- og 

Planstyrelsen udarbejdet notat af 10. juni 2021 med de statslige myndigheders forelø-

bige bemærkninger til kommuneplanforslaget. 

På baggrund af drøftelserne på mødet har Gentofte Kommune den 22. og den 28. juni 

2021 sendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer af planforslaget.                   

Nedenfor fremgår de ændringer og suppleringer, der mellem Gentofte Kommune og 

Miljøstyrelsen, Banedanmark og Bolig- og Planstyrelsen er indgået aftale om vil blive 

indarbejdet i planforslaget og indgå i den endeligt vedtagne Kommuneplan 2021. 

Fingerplan 2019 

I retningslinjekortet for Fritids- og Friluftsliv indsættes overordnede rekreative stier 

fra Fingerplan 2019 som et klikbart tilvalg. 

I retningslinjekortet under Trafik på kortet over cykelstier indsættes overordnede cy-

kelstier fra Fingerplan 2019 som et klikbart valg. 

I tabellen under retningslinjer for Centerstruktur og detailhandel suppleres og opdate-

res, så følgende fremgår:  

o Den enkelte udvalgsvarebutik skal minimum være 1.000 m2 og må maksi-
mum være 2.000 m2.  

o ”Jf. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstads-
området, nr. 1488 af 11. december 2018”. 

 

Senest i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025 foretager Gen-

tofte Kommune en konkret afgrænsning af stationsnære kerneområder, som indarbej-

des i kommuneplanen. 

Sagsnr. 
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Ovennævnte data tilføjes som et klikbart valg på retningslinjekortet under Fritids- 
og Friluftsliv med benævnelsen ”Overordnede rekreative stier fra Fingerplan 
2019”. 

 

 

Ovennævnte data tilføjes som et klikbart valg på retningslinjekortet Trafik (cykel-
stier) med benævnelsen ”Overordnede cykelstier fra Fingerplan 2019”. 
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Ved klikbart valg til kort skal der linkes til kort i pdf-dokumentet, da pdf-dokumentet 

er det juridisk gældende dokument. 

Produktionsvirksomheder af national interesse 

Retningslinje for produktionsvirksomheder:  

• Der udpeges ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, trans-

port- og logistikvirksomheder, herunder tilhørende konsekvensområder. 

Redegørelse for produktionsvirksomheder:  

Gentofte Kommune tager i sin planlægning hensyn til produktionsvirksomheder, her-

under deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov. 

Produktionsvirksomheder er virksomheder, der er omfattet af planlovens § 11 a, stk. 

12. Eksempelvis er virksomheder inden for fødevare-, medicinal- og energiindustrien 

omfattet af definitionen, mens virksomheder som cafeer, restauranter, mindre værk-

steder mv. ikke er. 

I Gentofte udpeges der ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, 

herunder tilhørende konsekvensområder. Kommunen er fuldt udbygget med områder 

især til boliger og til rekreative og offentlige formål, og der er få byggemuligheder til-

bage i de nuværende erhvervsområder. Det vil derfor være vanskeligt fx at lægge af-

stand, så der kan tages højde for potentielle miljøkonflikter, som støjpåvirkning af om-

givelserne eller påvirkning af omgivelserne med lugt-, støv- og anden luftforurening. 

Det er en national interesse, at den kommunale planlægning forebygger, at produkti-

onsvirksomheder af national interesse kan blive mødt af skærpede miljøkrav som en 

konsekvens af planlægning for ny miljøfølsom arealanvendelse, fx til boliger, instituti-

oner, kontorer og rekreative anvendelser. 

Novo Nordisk på både Brogårdsvej og Hagedornsvej er af Bolig- og Planstyrelsen vur-

deret til at være en produktionsvirksomhed af national interesse i overensstemmelse 

med pkt. 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning, 2018, jf. 

planlovens § 2 a. I områder tæt på de to virksomheder kan eksisterende lovlig anven-

delse fortsætte, men der kan ikke planlægges for en ændret anvendelse, hvis det kan få 

konsekvenser for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, så de 

stilles over for skærpede miljøkrav i forbindelse med en fremtidig miljøgodkendelse.  

Der er i kommuneplanens generelle rammer for hele kommunen indsat en bestem-

melse om, at produktionsvirksomheder af national interesse skal sikres, så lokalplan-

lægning inden for eller nær disse ikke bevirker, at virksomhederne kan blive stillet 

over for skærpede miljøkrav i forhold til den gældende miljøgodkendelse eller anden 

myndighedstilladelse.  

På baggrund af en konkret vurdering af forureningsbelastningen fra især støj er der 

indsat en bemærkning i de specifikke ramme inden for eller nær produktionsvirksom-

heder af national interesse, om at der skal tages hensyn til virksomhedernes drifts- og 

udviklingsmuligheder i lokalplanlægningen. Det betyder, at hvis det ikke er muligt at 

finde afværgeforanstaltninger, som er uden negative konsekvenser for virksomhe-

derne, må lokalplanlægningen opgives. 

Forslag til generel ramme for hele kommunen – Bebyggelsesforhold, Produktionsvirk-

somheder af national interesse:  
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Ved ændret arealanvendelse i eller nær produktionsvirksomheder af national interesse 

skal det sikres, at anvendelsen ikke får konsekvenser for produktionsvirksomhedernes 

drifts- og udviklingsmuligheder, herunder føre til at virksomhederne stilles over for 

skærpede miljøkrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammekort. Produktionsvirksomheder af national interesse  

 

I følgende konkret udvalgte specifikke rammer indsættes bemærkning om ”Hensyn til 

produktionsvirksomheder af national interesse, jf. generelle rammer for hele kommu-

nen”:  

6.E3 - Novo Nordisk ved Lagergårdsvej og 

Nybrovej (Hagedornsvej 1) (Tungere industri) 

6.E2 – Mesterlodden (Lettere industri og håndværk) 

6.E5 – Lagergårdsvej (Lettere industri og håndværk) 

6.E7 - Dong Energy ved Lagergårdsvej (Kontor og 

serviceerhverv) 

6.E6 - Aflastningsområde ved Nybrovej (Kontor og 

serviceerhverv) 

6.B2 – Nybrovej og Tværbommen (Etagebolig) 

6.D5 - Institutioner ved Stolpegårdsvej og Nybrovej 

(Døgninstitution) 
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5.D5 - Novo Nordisk ved Brogårdsvej 
(Brogårdsvej 66) (Offentlige formål) 

5.D4 - Steno Diabetes Center m.v. ved Niels 

Steensens Vej (Sundhedsinstitutioner) 

5.B53 - Niels Steensens Vej syd (Etagebolig) 

5.F8 - Brobæk Mose ved Brogårdsvej (Rekre-

ativt grønt område) 

5.D20 – Brogårdsvej (Daginstitution) 

5.D7 - Tjørnegårdsskolen m.v. ved Brogårds-

vej (Uddannelsesinstitutioner) 

5.F1 - Gentofte Sportspark (Idrætsanlæg) 

 

 

Naturinteresser 

Nyt afsnit: Fremgangsmåde og udpegningskriterier 

Udpegningerne til Grønt Danmarkskort er sket på baggrund af de statslige digitale na-

turkort, de nationale fastlagte kriterier, det tværkommunale Naturråds anbefalinger, 

herunder lokalkendskabet til naturområdernes særlige kvaliteter og potentialer, samt 

inddragelse af tilgængelige informationer fra de tilstødende kommuner. 

I Naturrådet indgik bl.a. repræsentanter fra erhvervsorganisationer og natur-, miljø og 

friluftsorganisationer med et lokalt kendskab. Naturrådets rapport med forslag til ud-

pegninger er med enkelte justeringer og undtagelser indarbejdet i Kommuneplan 

2021.  

De statslige digitale naturkort indeholder en række data om biodiversiteten. Kortene 

er udviklet af Miljøstyrelsen, som et supplerende redskab til kommunerne i forbin-

delse med udpegning af Grønt Danmarkskort. Gentofte Kommune har i processen an-

vendt de digitale naturkort til at screene kommunens arealer for at sikre, at områder 

med væsentlige eksisterende naturværdier, herunder levesteder samt potentielle leve-

steder for sjældne og truede arter, også blev omfattet af udpegningerne. Således er alle 

arealer med en bioscore på 7 eller derover inkluderet i Grønt Danmarkskort. Bioscoren 

er et udtryk for biodiversitetsværdien for de enkelte naturarealer i form af et pointsy-

stem. 

Ligeledes er de nationale kriterier for udpegninger anvendt. Det er et nationalt krav, at 

alle Natura 2000-områder på land indgår i udpegningerne. I Gentofte Kommune fin-

des ét Natura 2000-område Brobæk Mose og Gentofte Sø, som er udpeget på bag-

grund af et habitatområde. Området er udpeget i Grønt Danmarkskort som naturom-

råde med særlige naturbeskyttelsesinteresser.  

Derudover er følgende nationale kriterier i prioriteret rækkefølge anvendt for de øvrige 

udpegninger: 

1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000-om-
råderne, herunder også økologiske forbindelser 

2. Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som kan ud-
vide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, 
herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder 
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3. Naturområder, som samtidigt bidrager til andre formål, herunder klimatilpas-
ning- og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller friluftsliv. 

 

En beskrivelse af de enkelte udpegninger og baggrunden herfor fremgår af afsnittene 

Særligt værdifulde naturområder og Økologiske forbindelser. 

Sammenhæng til nabokommuner 

Gentofte Kommune grænser op til Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Københavns Kom-

mune. I relation til nabokommunerne er der udpeget naturområder, baseret på det ak-

tuelle vidensniveau, da det er forskelligt, hvor langt de enkelte kommuner er i proces-

sen.  

De udpegede områder i Kommuneplan 2021, er områder der enten allerede indgår i en 

sammenhæng, eller hvor udpegningen eventuelt vil kunne understøtte en sammen-

hæng i naturen på tværs af kommunegrænserne.  

Mod vest grænser Gammelmosen op til Gladsaxe Kommune. Kommuneplan 2021 har 

været sendt i høring ved Gladsaxe Kommune, herunder udpegningen af Gammelmo-

sen som en del af Grønt Danmarkskort. Gladsaxe Kommune har på nuværende tids-

punkt ikke sendt et kommuneplanforslag i høring med deres udpegninger til Grønt 

Danmarkskort. 

Mod nord grænser Ermelunden og Ordrup Krat op til Jægersborg Dyrehave i Lyngby-

Taarbæk Kommune. Ermelunden og Ordrup Krat er en del af fingerplanens indre 

grønne kiler - kystkilen mod Helsingør, og indgår i et større sammenhængende natur-

netværk af regional betydning på tværs af flere kommuner.  

Forud for Kommuneplan 2021 var ovennævnte arealer langs kommunegrænsen alle-

rede udpeget som naturområder i begge kommuner. Lyngby-Taarbæk Kommune har 

ligesom Gentofte Kommune fastholdt udpegningerne ved revisionen af kommunepla-

nen. 

Mod syd er Søborghusrenden udpeget som potentiel økologisk forbindelse i samar-

bejde med Københavns Kommune. Grænsen mellem Gentofte og København går midt 

i åløbet. Søborghusrenden er forbundet til Gentofterenden og Gentofte Sø. Søborghus-

renden forbinder Emdrup Sø og Utterslev Mose, som begge er beliggende i Køben-

havns Kommune, og som er udpeget til Grønt Danmarkskort i Københavns Kommune-

plan.  

Gentofte og Københavns Kommune har drøftet udpegningen af Søborghusrenden. 

Begge Kommuner var enige om en udpegning som potentiel økologisk forbindelse. Sø-

borghusrenden fremgår ligeledes af Københavns Kommuneplan 2019 som potentiel 

økologisk forbindelse.  

 

Nyt afsnit: Realiseringen af Grønt Danmarkskort  

I Kommuneplan 2017 var Brobæk Mose, Gentofte Sø, Ermelunden og Ordrup Krat ud-

peget som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Disse arealer udgør 

samlet ca. 172 hektar.  

 

Ovennævnte arealer er også udpeget i Kommuneplan 2021, som naturområder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser. Derudover er der foretaget supplerende udpegnin-

ger, herunder også udpegninger af økologiske forbindelser og potentielle økologiske 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42595


 

 7 

forbindelser, hvilket ikke har været udpeget i Gentofte Kommunes forudgående kom-

muneplaner.  

 

Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelses interesser udgør i Kom-

muneplan 2021 ca. 375 hektar. Arealet af økologiske forbindelser udgør ca. 4 hektar og 

arealet af potentielle økologiske forbindelser udgør ca. 8 hektar. 

 

Samlet set er der udpeget yderligere 215 hektar set i forhold til Kommuneplan 2017. 

Denne forøgelse skyldes primært at eksisterende naturområder, der ikke tidligere var 

udpeget i kommuneplanen, nu er inkluderet. I ét enkelt tilfælde skyldes udpegningen 

af en potentiel økologisk forbindelse, at der er sket en forøgelse af naturarealet. Det er 

gældende for vandløbet Gentofterenden, der tidligere var en betonsat kanal, og som 

har gennemgået en klimatilpasning i den seneste planperiode, med naturforbedrende 

elementer, der øger naturindholdet, og som vil føre til at Gentofterenden i fremtiden 

kan fungere som økologisk forbindelse. Gentofterendens samlede areal udgør ca. 3.2 

hektar. 

 

Justeret redegørelsestekst: Grønt Danmarkskort 
Grønt Danmarkskort indeholder fire typer af udpegninger: områder med særligt vær-

difulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potenti-

elle økologiske forbindelser. 

 

Hele Gentofte Kommune er byzone og udgør en del af Fingerplanens håndflade. Kom-

munen har været fuldt udbygget i mange årtier, og der findes ikke større ubebyggede 

arealer, hvor det vurderes, at der kan skabes ny natur også set i forhold til øvrige inte-

resser for arealanvendelsen. Områderne er alle omsluttet af bebyggelse, veje, jernba-

ner m.m., og det er således ikke muligt at udvide de enkelte grønne områder. Der er 

derfor ikke udpeget potentielle naturområder. 

Flere af udpegningerne til Grønt Danmarkskort er anlagte parker og rekreative områ-

der, som indeholder faciliteter og anlæg, der ikke har karakter af natur. Eksempelvis 

legepladser, idrætsfaciliteter og bygninger til forskellige formål. Områderne er velplan-

lagte, nogle er anlagt for flere århundreder siden, og flere er omfattet af fredninger. Ud 

over at rumme en biologisk og rekreativ værdi, rummer de også en stor kulturhistorisk 

værdi. 

 

Eventuelle udvidelser og nyanlæg m.m. er fortsat muligt, hvis de respektive fredninger 

tillader det, og hvis det understøtter den rekreative funktion og ikke forringer natur-

værdien eller den kulturhistoriske bevaringsværdi. Ligeledes kan der indtænkes klima-

tilpasning, således som det eksempelvis er gjort i forbindelse med Gentofterenden. 

Indtænkning af klimatilpasning i naturområder kan bidrage til at forbedre naturen og 

øge biodiversiteten og udgør samtidigt et rekreativt potentiale. 

 

I Gentofte Kommunes sektorplan ”Grøn strukturplan” kan der blandt andet hentes in-

spiration til indpasning af klimatilpasningsløsninger i naturområder og parker. 

Trafikanlæg og andre strukturanlæg 

I de specifikke rammer for 1.T1 Jernbaneareal i Hellerup bydel og 2.T1 Jernbaneareal i 

Ordrup og Klampenborg bydele indsættes bemærkning om ”Dele af området anvendes 

af Banedanmark til spor og sidespor med arbejdsarealer”. 
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Anne Sofie Faarkrog, Gentofte Kommune, annf@gentofte.dk  

Linda Hau Andersen, Miljøstyrelsen, lisan@mst.dk  
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Mads Jensen, Banedanmark, mboj@bane.dk  

Annie Hvolgaard Lauridsen, Banedanmark, ahla@bane.dk  

Lotte Ebert Jensen, Banedanmarks, len@bane.dk 

Banedanmark, banedanmark@bane.dk 

 

 

 

 

 

Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 

Gentofte Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i 

perioden 10. maj 2021 – 19. juli 2021. 

Dette notat indeholder en oversigt over Indenrigs- og Boligministeriets og andre 

statslige myndigheders bemærkninger til kommuneplanforslaget. 

Der blev den 14. juni 2021 afholdt teknikermøde med Gentofte Kommune om 

planforslaget.  

Deltagere i mødet 

Gentofte Kommune Lis Jensen 

  Anne Sofie Faarkrog 

Michael Holst 

Katrine Dybdal 

Banedanmark  Annie Hvolgaard Lauridsen 

Mads Borup Jensen 

Lotte Ebert Jensen 

Miljøstyrelsen  Linda Hau Andersen 

Bolig- og Planstyrelsen  Karin Jensen 

 

Som oplæg til mødet havde Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet notat af 10. juni 

2021 med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. 

I notatet har Bolig- og Planstyrelsen indarbejdet et kort referat af mødet, hvilket 

for hvert punkt i notatet er indsat under Referat. 
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Gentofte Kommune har den 22. juni 2021 givet tilbagemelding på notatet med 

referat, hvilket for hvert punkt er indsat under Kommunens bemærkninger. 

Bolig- og Planstyrelsens, Miljøstyrelsens og Banedanmarks bemærkninger på 

baggrund af kommunens kommentarer og forslag til tekstmæssige ændringer i 

kommuneplanforslaget er for hvert punkt indsat under Konklusion. 

 

Fingerplan 2019 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger 

I henhold til punkt 1.4.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlæg-

ning, 2018, skal kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet være i overens-

stemmelse med de overordnede hensyn i landsplandirektiv for hovedstadsområ-

dets planlægning, Fingerplanen, samt med landsplandirektivet for detailhandel i 

hovedstadsområdet. 

 

Stationsnære kerneområder og stationsnære områder 

Bolig- og Planstyrelsen skal bemærke, at de stationsnære kerneområder og stati-

onsnære områder omkring stationer i Gentofte Kommune, der er listet på bilag 

G i Fingerplan 2019, ikke ses at være konkret afgrænsede i kommuneplanforsla-

get uanset, at det af side 90 i pdf’en fremgår, at ”Det er kommunerne, der afgræn-

ser stationsnære kerneområder og stationsnære områder. Med Kommuneplan 2001 

blev der foretaget en konkret afgrænsning af det stationsnære areal i Gentofte Kom-

mune. Afgrænsningen tager udgangspunkt i kommuneplanens rammeområder. 

Denne afgrænsning fastholdes i Kommuneplan 2021.” 

 

Forholdet ønskes drøftet på teknikermødet den 14. juni 2021. 

 

Cykelstier/supercykelstier og rekreative stier 

Bolig- og Planstyrelsen skal bemærke, at det ikke af kommuneplanforslaget 

fremgår, at cykelstier og rekreative stier på kortbilag Q og R i Fingerplan 2019 

indgår i planforslaget. 

 

Forholdet ønskes drøftet på teknikermødet den 14. juni 2021. 

 

Detailhandel – aflastningsområde 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger 

I Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet er der udpeget et af-

lastningsområde ved Nybrovej i Gentofte Kommune, jf. bek. nr. 1488 af 

11/12/2018, § 4, stk. 2, nr. 7. Af landsplandirektivet fremgår, at den enkelte ud-

valgsvarebutik skal være på minimum 1.000 m2.  

 

Bolig- og Planstyrelsen skal bemærke, at minimumsstørrelsesgrænsen ikke ses 

at være fastsat i kommuneplanforslagets retningslinjer for centerstruktur og de-

tailhandel. Minimumsstørrelsesgrænsen fremgår dog af redegørelsen, jf. side 68 

og side 71 i pdf’en. 

 

Forholdet ønskes drøftet på teknikermødet den 14. juni 2021. 
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Bemærk, at gældende landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet er 

bek. nr. 1488 af 11/12/2018 (i kommuneplanforslaget refereres til en historisk 

version af planloven). 

 

Referat  

Stationsnære kerneområder og stationsnære områder: 

Gentofte Kommune gjorde opmærksom på, at konkret afgrænsning af stations-

nære områder fremgår af retningslinjekort side 88 i pdf’en, mens de stations-

nære kerneområder udelukkende er vist med 600 m cirkelslag og dermed ikke er 

konkret afgrænsede (det gjorde Bolig- og Planstyrelsen opmærksom på, men 

ikke kommunen).  

 

Det blev aftalt, at Gentofte Kommune i et særskilt kommuneplantillæg foretager 

konkret afgrænsning af de stationsnære kerneområder. 

 

Cykelstier/supercykelstier og rekreative stier: 

Gentofte Kommune oplyste, at stiforløb figurerer på retningslinjekort for Fri-

tids- og friluftsliv - overordnede rekreative stier og grønne cykelruter - og på 

retningslinjekort for Trafik - cykelstier og supercykelstier. 

 

Retningslinjekort for Fritids- og friluftsliv:  

Gentofte Kommune oplyste, at data ved en fejl ikke er med på kortet, men ind-

arbejdes igen.  

Bolig- og Planstyrelsen skal anmode om, at kort med data fremsendes med hen-

blik på at kunne indgå i notat med aftalte ændringer, som udarbejdes af Bolig- 

og Planstyrelsen (aftalenotat). 

 

Retningslinjekort for Trafik: 

Gentofte Kommune oplyste, at de ikke-finansierede cykelstier ikke er med på 

kortet. Kommunen foreslog, at disse cykelstier også vises på et særskilt kort 

over stier, som figurer på Fingerplanens kortbilag. 

Bolig- og Planstyrelsen har ikke bemærkninger hertil. 

 

Detailhandel – aflastningsområde: 

Gentofte Kommune tilkendegav, at minimumsstørrelsesgrænsen på 1.000 m2 for 

de enkelte udvalgsvarebutikker vil blive indarbejdet i kommuneplanforslagets 

retningslinjer for centerstruktur og detailhandel. 

 

Kommunens bemærkninger 

Forvaltningen vil indstille til kommunalbestyrelsen ved den endelige behandling 

af Kommuneplan 2021, at 

• der foretages en konkret vurdering af de stationsnære kerneområder, som 

indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025 

• der i retningslinjekortet for Fritids- og Friluftsliv indsættes overordnede re-

kreative stier fra Fingerplan 2019 som et klikbart tilvalg 

• der i retningslinjekortet under Trafik på kortet over cykelstier indsættes 

overordnede cykelstier fra Fingerplan 2019 som et klikbart valg 

• tabellen under retningslinjer for Centerstruktur og detailhandels suppleres 

og opdateres, så følgende fremgår:  

o Den enkelte udvalgsvarebutik skal minimum være 1.000 m2 og må 

maksimum være 2.000 m2***”  

o ”Jf. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i hoved-

stadsområdet, nr. 1488 af 11. december 2018”. 
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Gentofte Kommune aftalte med Plan- og Boligstyrelsen den 17.6.2021, at de der 

i løbet planperioden foretages en konkret afgrænsning af de stationsnære kerne-

områder, som indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025. 

 

  
Ovennævnte data tilføjes som et klikbart valg på retningslinjekortet under 

Fritids- og Friluftsliv med benævnelsen ”Overordnede rekreative stier fra 

Fingerplan 2019”. 

 

 
Ovennævnte data tilføjes som et klikbart valg på retningslinjekortet Trafik 

(cykelstier) med benævnelsen ”Overordnede cykelstier fra Fingerplan 

2019”. 
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Opfølgning 

Bemærkning i parentes i referatet er indsat af Gentofte Kommune, ligesom 

overstregning og tilføjelse af tekst i referatet er foretaget af Gentofte Kommune. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har den 17. juni 2021 telefonisk gjort Gentofte Kom-

mune opmærksom på, at ved en løsning med klikbare kort skal der linkes til 

kort i pdf-dokumentet, idet det er pdf-dokumentet, der er det juridisk gældende 

dokument.  

 

Konklusion 

Gentofte Kommune indarbejder den justerede redegørelse og tilføjelsen til ap-

pendix i kommuneplanforslaget.  

 

Dette er indføjet i notatet om aftalte ændringer og suppleringer i kommuneplanen, 

jf. aftalenotat af 30. juni 2021. 

 

 

Produktionsvirksomheder af national interesse 

Bolig- og Planstyrelsens bemærkninger 

I henhold til punkt 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlæg-

ning, 2018, er det en national interesse, at kommunen i planlægningen sikrer 

drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national inte-

resse.  

 

I kommuneplanforslagets tema Erhvervsområde og område til blandet bolig og 

erhverv (side 79 i pdf’en) er det oplyst: ”Der er ikke i Gentofte Kommune pro-

duktionsvirksomheder eller risikovirksomheder af national interesse, der skal ta-

ges særlige hensyn til i planlægningen.” 

 

Novozymes A/S har dog i Gentofte Kommune to produktionsvirksomheder, der 

af Bolig- og Planstyrelsen er vurderet at være af national interesse.  

 

Gentofte Kommune og Bolig- og Planstyrelsen har på baggrund af ovenstående 

været i dialog om den nationale interesse i produktionsvirksomheder.  

 

Gentofte Kommune har med mail af 7. maj 2021 sendt forslag til tekst og kort 

om produktionsvirksomheder, der foreslås indarbejdet i forslag til Kommune-

plan 2021 under hhv. retningslinjer og redegørelse om Erhvervsområde og om-

råde til blandet bolig og erhverv samt under de generelle rammer. 

 

Forslag til redegørelse for produktionsvirksomheder  

Gentofte Kommune tager i sin planlægning hensyn til produktionsvirksomhe-

der, herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov. 

 

Produktionsvirksomheder er virksomheder, der er omfattet af kravet om miljø-

godkendelse eller om regelmæssige tilsyn. Eksempelvis er virksomheder inden 

for fødevare-, medicinal- og energiindustrien omfattet af definitionen, mens 

virksomheder som cafeer, restauranter, mindre værksteder mv. ikke er. 

 

I Gentofte udpeges der ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomhe-

der, herunder tilhørende konsekvensområder. Kommunen er fuldt udbygget med 

områder især til boliger og til rekreative og offentlige formål, og der er få 
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byggemuligheder tilbage i de nuværende erhvervsområder. Det vil derfor være 

vanskeligt at lægge afstand, så der kan tages højde for potentielle miljøkonflik-

ter, som støjpåvirkning af omgivelserne eller påvirkning af omgivelserne med 

lugt-, støv- og anden luftforurening. 

 

Det er en national interesse, at den kommunale planlægning forebygger, at pro-

duktionsvirksomheder af national interesse kan blive mødt af skærpede miljø-

krav som en konsekvens af planlægning for ny miljøfølsom arealanvendelse, fx 

boliger, institutioner, kontorer, rekreative anvendelser mv. 

 

Novo Nordisk på både Brogårdsvej og Hagedornsvej er vurderet til at være en 

produktionsvirksomhed af national interesse. I områder tæt på de to virksomhe-

der kan der derfor ikke planlægges for en ændret anvendelse, hvis det kan have 

konsekvenser for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, 

så de stilles over for skærpede miljøkrav i forbindelse med en fremtidig miljø-

godkendelse. 

 

Når der lokalplanlægges inden for produktionsvirksomheder af national inte-

resse eller for nærliggende rammeområder vurderer kommunen, om ændringer 

af anvendelse eller byggeri kan medføre miljøkonflikter for virksomhederne. 

Hvis det ikke er muligt at finde afhjælpende foranstaltninger, som er uden nega-

tive konsekvenser for virksomhederne, må lokalplanlægningen eller byggepro-

jektet opgives. 

 

Det er i kommuneplanens generelle rammer for hele kommunen indsat en be-

stemmelse om, at produktionsvirksomheder af national interesse skal sikres, så 

lokalplanlægningen nær disse ikke bevirker, at virksomheden kan blive stillet 

over for skærpede miljøkrav i forhold til den gældende miljøgodkendelse eller 

anden myndighedstilladelse. Dermed skal der beskrives og fastsættes konkrete 

bestemmelser i den enkelte lokalplan.  

 

Forslag til generel ramme for hele kommunen – Bebyggelsesforhold  

Ved planlægning, som muliggør miljøfølsom anvendelse på arealer i kommune-

planrammer, der er omfatter af eller er nær eksisterende produktionsvirksomhe-

der af national interesse, skal det sikres, at det ikke begrænser virksomhedernes 

drifts- og udviklingsmuligheder, herunder at de stilles over for skærpede miljø-

krav. Se kort for produktionsvirksomheder af national interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udkast til rammekort. Produktionsvirksomheder af national interesse 
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Bolig- og Planstyrelsen har med mail af 25. maj 2021 sendt opfølgende be-

mærkninger til Gentofte Kommune vedr. forslag til tekst og kort om produkti-

onsvirksomheder. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har bemærket, at det ikke af forslag til tekst og kort 

fremgår hvilke dele af teksten under overskriften ”Forslag til redegørelse for 

produktionsvirksomheder”, der har status af retningslinjer. Bolig- og Planstyrel-

sen skal anmode om at få dette præciseret, jf. at kommuneplanerne skal inde-

holde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, som skal være for-

beholdt produktionsvirksomheder, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 25, ligesom 

der skal være retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder omkring 

erhvervsområder, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 26.  

 

Gentofte Kommune har i mail af 7. maj 2021 oplyst, at ”Produktionsvirksomhe-

der er virksomheder, der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om re-

gelmæssige tilsyn. Eksempelvis er virksomheder inden for fødevare-, medici-

nal- og energiindustrien omfattet af definitionen, mens virksomheder som ca-

feer, restauranter, mindre værksteder mv. ikke er.”  

 

Bolig- og Planstyrelsen skal gøre opmærksom på, at planlovens § 11 a, stk. 12, 

fastsætter, hvad der forstås ved produktionsvirksomheder1.  

 

Bolig- og Planstyrelsen har ikke ved gennemgang af forslag til Kommuneplan 

2021 fundet, at der gives mulighed for ændret anvendelse i rammer, der ligger i 

områder tæt på de to Novo Nordisk-virksomheder, der af Bolig- og Planstyrel-

sen er vurderet at være af national interesse. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har ikke modtaget tilbagemelding fra Gentofte Kom-

mune vedr. bemærkninger fremsendt den 25. maj 2021. Den nationale interesse 

i produktionsvirksomheder ønskes drøftet på teknikermødet den 14. juni 2021. 

 

Gentofte Kommunes tilbagemelding af 10. juni 2021 

Gentofte Kommune har med mail af 10. juni 2021 sendt en opdateret version af 

forslag til tekst og kort om produktionsvirksomheder. 

 

Forslag til retningslinje for produktionsvirksomheder:  

• Der udpeges ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, 

transport- og logistikvirksomheder, herunder tilhørende konsekvensområder. 

 

Forslag til redegørelse for produktionsvirksomheder:  

 
1 Planlovens § 11 a, stk. 12, fastsætter, at der ved produktionsvirksomheder forstås virksom-

heder omfattet af bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirk-

somhed, bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, som har hjemmel i lov 

om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål el-

ler andre metaller, som har hjemmel i lov om miljøbeskyttelse, eller virksomheder anført på 

bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om mil-

jøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som har hjemmel i lov 

om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Husdyrbrug er 

ikke omfattet af begrebet produktionsvirksomheder. 
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Gentofte Kommune tager i sin planlægning hensyn til produktionsvirksomhe-

der, herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov. 

 

Produktionsvirksomheder er virksomheder, der er omfattet af planlovens § 11 a, 

stk. 12. Eksempelvis er virksomheder inden for fødevare-, medicinal- og energi-

industrien omfattet af definitionen, mens virksomheder som cafeer, restauranter, 

mindre værksteder mv. ikke er. 

 

I Gentofte udpeges der ikke erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomhe-

der, herunder tilhørende konsekvensområder. Kommunen er fuldt udbygget med 

områder især til boliger og til rekreative og offentlige formål, og der er få byg-

gemuligheder tilbage i de nuværende erhvervsområder. Det vil derfor være van-

skeligt fx at lægge afstand, så der kan tages højde for potentielle miljøkonflik-

ter, som støjpåvirkning af omgivelserne eller påvirkning af omgivelserne med 

lugt-, støv- og anden luftforurening. 

 

Det er en national interesse, at den kommunale planlægning forebygger, at pro-

duktionsvirksomheder af national interesse kan blive mødt af skærpede miljø-

krav som en konsekvens af planlægning for ny miljøfølsom arealanvendelse, fx 

til boliger, institutioner, kontorer og rekreative anvendelser. 

 

Novo Nordisk på både Brogårdsvej og Hagedornsvej er af Bolig- og Planstyrel-

sen vurderet til at være en produktionsvirksomhed af national interesse i over-

ensstemmelse med pkt. 1.1.1 i Oversigt over nationale interesser i kommune-

planlægning, 2018, jf. planlovens § 2 a. I områder tæt på de to virksomheder 

kan eksisterende lovlig anvendelse fortsætte, men der kan ikke planlægges for 

en ændret anvendelse, hvis det kan få konsekvenser for produktionsvirksomhe-

dernes drifts- og udviklingsmuligheder, så de stilles over for skærpede miljø-

krav i forbindelse med en fremtidig miljøgodkendelse.  

 

Der er i kommuneplanens generelle rammer for hele kommunen indsat en be-

stemmelse om, at produktionsvirksomheder af national interesse skal sikres, så 

lokalplanlægning inden for eller nær disse ikke bevirker, at virksomhederne kan 

blive stillet over for skærpede miljøkrav i forhold til den gældende miljøgod-

kendelse eller anden myndighedstilladelse.  

 

På baggrund af en konkret vurdering af forureningsbelastningen fra især støj er 

der indsat en bemærkning i de specifikke ramme inden for eller nær produkti-

onsvirksomheder af national interesse, om at der skal tages hensyn til virksom-

hedernes drifts- og udviklingsmuligheder i lokalplanlægningen. Det betyder, at 

hvis det ikke er muligt at finde afværgeforanstaltninger, som er uden negative 

konsekvenser for virksomhederne, må lokalplanlægningen opgives. 

 

Forslag til generel ramme for hele kommunen – Bebyggelsesforhold, Produkti-

onsvirksomheder af national interesse:  

Ved ændret arealanvendelse i eller nær produktionsvirksomheder af national in-

teresse skal det sikres, at anvendelsen ikke får konsekvenser for produktions-

virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder, herunder føre til at virksom-

hederne stilles over for skærpede miljøkrav. 
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Udkast til rammekort. Produktionsvirksomheder af national interesse  

 

I følgende konkret udvalgte specifikke rammer indsættes bemærkning om 

”Hensyn til produktionsvirksomheder af national interesse, jf. generelle rammer 

for hele kommunen”:  

 

 6.E3 - Novo Nordisk ved Lagergårdsvej og 

Nybrovej (Hagedornsvej 1) (Tungere industri) 

6.E2 – Mesterlodden (Lettere industri og hånd-

værk) 

6.E5 – Lagergårdsvej (Lettere industri og hånd-

værk) 

6.E7 - Dong Energy ved Lagergårdsvej (Kontor 

og serviceerhverv) 

6.E6 - Aflastningsområde ved Nybrovej (Kon-

tor og serviceerhverv) 

6.B2 – Nybrovej og Tværbommen (Etagebolig) 

6.D5 - Institutioner ved Stolpegårdsvej og Ny-

brovej (Døgninstitution) 

 

5.D5 - Novo Nordisk ved Brogårdsvej 

(Brogårdsvej 66) (Offentlige formål) 

5.D4 - Steno Diabetes Center m.v. ved Niels 

Steensens Vej (Sundhedsinstitutioner) 

5.B53 - Niels Steensens Vej syd (Etagebolig) 

5.F8 - Brobæk Mose ved Brogårdsvej (Re-

kreativt grønt område) 

5.D20 – Brogårdsvej (Daginstitution) 

5.D7 - Tjørnegårdsskolen m.v. ved 

Brogårdsvej (Uddannelsesinstitutioner) 

5.F1 - Gentofte Sportspark (Idrætsanlæg) 
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Referat  

Bolig- og Planstyrelsen skal ift. rammer, hvor der er indsat bemærkning om 

hensyn til produktionsvirksomheder af national interesse, vejledende bemærke, 

at de rammer, der er relevante at indsætte bemærkninger i, er de, der muliggør 

miljøfølsom/mere miljøfølsom anvendelse, idet det er miljøfølsom anvendelse, 

der vil kunne påvirke virksomheders drifts- og udviklingsmuligheder. 

 

Bolig- og Planstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til tekst og kort frem-

sendt af Gentofte Kommune med mail af 10. juni 2021. 

 

Kommunens bemærkninger 

Forvaltningen vil indstille til kommunalbestyrelsen ved den endelige behandling 

af Kommuneplan 2021, at den godkender det forslag til tekst og kort om pro-

duktionsvirksomheder, der blev sendt i en mail til Bolig- og Planstyrelsen den 

10. juni 2021.  

 

Konklusion 

Gentofte Kommune indarbejder tekst og kort om produktionsvirksomheder i 

kommuneplanforslaget i overensstemmelse med mail af 10. juni 2021. Dette er 

indføjet i notatet om aftalte ændringer og suppleringer i kommuneplanen, jf. af-

talenotat af 30. juni 2021. 

 

 

Naturinteresser 

I henhold til punkt 2.1.4 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlæg-

ning, 2018, er det en national interesse, at der i kommuneplanforslaget er rede-

gjort for udpegningen af Grønt Danmarkskort. 

 

Miljøstyrelsens bemærkninger 

Miljøstyrelsen gør opmærksom på mangler i forhold til punkt 2.1.4, herunder 

nyt redegørelseskrav pr. 1. april 2020, i Oversigt over nationale interesser i 

kommuneplanlægning, 2018, jf. planlovens § 11 a stk. 1. 

 

Punkt 2.1.4 

Ifølge punkt 2.1.4 skal der bl.a. redegøres for: 

• Hvordan de digitale naturkort er anvendt ved udpegning af Grønt Dan-

markskort. 

• Hvordan de udpegede arealer følger de tre nationale kriterier i priorite-

ret rækkefølge. 

• Hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegning 

af Grønt Danmarkskort. 

• At alle Natura 2000-områder på land er udpeget som naturområder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser 

 

Miljøstyrelsen finder, at kommunen ikke tilstrækkeligt har redegjort for hvordan 

de digitale naturkort og de nationale kriterier er anvendt til udpegningen af 

Grønt Danmarkskort samt redegjort for hvordan der er sikret sammenhæng med 

nabokommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort. 
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Endvidere har styrelsen ikke kunnet finde en redegørelse for, at alle Natura 

2000-områder på land er udpeget som naturområder med særlige naturbeskyttel-

sesinteresser. 

 

Nyt redegørelseskrav 

Den 1. april 2020 trådte en lovændring af planloven i kraft. Efter denne ændring 

skal der i forbindelse med planlægningen for Grønt Danmarkskort redegøres for 

”… i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for 

Grønt Danmarkskort er realiseret”. Denne redegørelse skal indeholde en samlet 

omtrentlig arealmæssig opgørelse af ”naturområder med særlige naturbeskyttel-

sesinteresser”, ”potentielle naturområder”, ”økologiske forbindelser” og ”poten-

tielle økologiske forbindelser” baseret på en analyse af kommuneplanens kortbi-

lag. Arealopgørelsen skal sammenholdes med udpegninger af samme områdety-

per i den tidligere kommuneplanlægning, og der skal for hver af de fire område-

udpegninger oplyses om den samlede arealmæssige ændring.  

 

På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturind-

satser skal kommunen i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede 

udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. I den sammenhæng 

skal kommunen tage stilling til, om ændringer i udpegningen af områder til 

Grønt Danmarkskort er udtryk for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen 

af arealer med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potenti-

elle økologiske forbindelser faktisk er blevet til naturområder og økologiske for-

bindelser. Redegørelsen skal være overordnet i den forstand, at den skal rede-

gøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt 

Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert 

enkelt område, der har ændret status i relation til planlægningen for Grønt Dan-

markskort. Der kan evt. læses mere i bemærkningerne til lovforslaget.  

 

Miljøstyrelsen kan ikke finde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse som 

beskrevet ovenfor, i kommuneplanens redegørelse og har derfor vanskeligt ved 

at vurdere, om redegørelseskravet er varetaget. Endvidere har styrelsen i gen-

nemgangen af kommuneplanen ikke fundet en redegørelse for den samlede ud-

vikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort samt en redegørelse for, 

i hvilket omfang planlægningen af naturgenopretningsprojekter under Grønt 

Danmarkskort er realiseret  

  

Miljøstyrelsen ønsker følgende:  

• Kommunen redegør for hvordan de digitale naturkort og nationale krite-

rier er anvendt samt hvordan der er sikret sammenhæng med nabokom-

munernes udpegninger af grønt Danmarkskort.  

• Kommunen redegør for, at alle Natura 2000-områder på land er udpeget 

som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser  

• Kommunen angiver arealerne dækket af naturtemaer i nuværende kom-

muneplan samt arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i kommune-

plan 2021 og redegøre for, i hvilket omfang planlægningen under Grønt 

Danmarkskort er realiseret og for den overordnede udvikling af natur-

områder inden for Grønt Danmarkskort.  

 

Forholdet ønskes drøftet på teknikermødet den 14. juni 2021. 
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Referat  

Miljøstyrelsen og Gentofte Kommune tilkendegav at være i dialog om de nød-

vendige ændringer.  

 

Det blev drøftet, at der er behov for en overordnet redegørelse, ligesom der er 

behov for en uddybning af sammenhængen mellem Gentofte Kommunes og na-

bokommunernes udpegninger af Grønt Danmarkskort samt for præcisering af, at 

alle Natura 2000-områder på land er udpeget som naturområder med særlige na-

turbeskyttelsesinteresser. 

 

Miljøstyrelsen anmodede Gentofte Kommune om at sende tekst til afsnit vedr. 

de nationale kriterier for udpegning.  

 

Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at der har været en forudgående dialog 

med Gentofte Kommune omkring, at de ikke har udpeget arealer med potentiel 

natur, hvorfor en beskrivelse af brugen af det nationale kriterie 2 ikke er aktuelt 

for Gentofte Kommune. Miljøstyrelsen beskrev, at det kan forekomme, at der i 

nogle kommuner kan være tilfælde, hvor ikke alle arealkategorier er til stede i 

udpegningen af Grønt Danmarkskort. Foreligger der et fagligt grundlag, kan 

kravet om udpegning af én af arealkategorierne fraviges, såfremt kommunen 

særligt redegør herfor. Det har Gentofte Kommune gjort i dette konkrete til-

fælde. 

 

Endelig anmodede Miljøstyrelsen Gentofte Kommune om at udarbejde redegø-

relse for udpegning ift. flersidig anvendelse (nationalt kriterie 3) samt arealop-

gørelse. 

 

Kommunens bemærkninger 

Der tilføjes to nye afsnit til redegørelsen ”Fremgangsmåde og udpegningskrite-

rier” og ”Realiseringen af Grønt Danmarkskort”. Derudover suppleres afsnit-

tene ”Sammenhæng til nabokommuner” og ”Grønt Danmarkskort” med yderli-

gere tekst. 

 

• Afsnittet ”Fremgangsmåde og udpegningskriterier” imødekommer kra-

vet om en redegørelse for, hvordan de digitale naturkort og de nationale 

kriterier er anvendt. Af dette afsnit fremgår det ligeledes, at Gentofte 

Kommune har udpeget alle Natura 2000-områder på land som naturom-

råder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (dette er markeret som fed 

tekst i kursiv i det pågældende afsnit). (Der tilføjes lidt yderligere tekst 

vedrørende anvendelsen af de digitale naturkort. Dette sker efter aftale 

og i samarbejde med Miljøstyrelsen primo uge 26.) 

• Afsnittet ”Realiseringen af Grønt Danmarkskort” imødekommer kravet 

om en arealopgørelse af udpegede arealer i den nuværende kommune-

plan, Kommuneplan 2017, og en opgørelse af de udpegede arealer i for-

slag til Kommuneplan 2021. Herunder er der også kort redegjort for, i 

hvilket omfang planlægningen under Grønt Danmarkskort er realiseret 

og for den overordnede udvikling af naturområder inden for Grønt Dan-

markskort. 
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• Afsnittet ”sammenhæng til nabokommuner” er efter aftale med Miljø-

styrelsen suppleret med en kort beskrivelse af, hvorledes udpegninger 

til nabokommunerne er foregået, dvs. om det er egentlige aftaler eller 

om det er en høring qua kommuneplanforslaget. 

• Afsnittet ”Grønt Danmarkskort” er som aftalt på mødet suppleret med 

et par linjer i redegørelsen vedrørende klimatilpasning (i referatet nævnt 

som flersidig anvendelse). 

 

Forvaltningen vil indstille til kommunalbestyrelsen ved den endelige behandling 

af Kommuneplan 2021, at nedenstående tekst tilføjes til redegørelsen.  

 

For at skabe et overblik, da dele af teksten flettes ind i allerede eksisterende af-

snit, er rød tekst ny tekst, sort tekst eksisterende tekst og overstreget tekst udgår. 

 

Suppleringer til redegørelsen: 

 

Fremgangsmåde og udpegningskriterier 

Udpegningerne til Grønt Danmarkskort er sket på baggrund af de statslige digi-

tale naturkort, de nationale fastlagte kriterier, det tværkommunale Naturråds an-

befalinger, herunder lokalkendskabet til naturområdernes særlige kvaliteter og 

potentialer, samt inddragelse af tilgængelige informationer fra de tilstødende 

kommuner. 

 

I Naturrådet indgik bl.a. repræsentanter fra erhvervsorganisationer og natur-, 

miljø og friluftsorganisationer med et lokalt kendskab. Naturrådets rapport med 

forslag til udpegninger er med enkelte justeringer og undtagelser indarbejdet i 

Kommuneplan 2021.  

 

De statslige digitale naturkort indeholder en række data om biodiversiteten. 

Kortene er udviklet af Miljøstyrelsen som et supplerende redskab til kommu-

nerne i forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort. Gentofte Kommune 

har i processen anvendt de digitale naturkort til at screene kommunens arealer 

for at sikre, at områder med væsentlige eksisterende naturværdier også blev om-

fattet af udpegningerne.  

 

Ligeledes er de nationale kriterier for udpegninger anvendt. Det er et nationalt 

krav, at alle Natura 2000-områder på land indgår i udpegningerne. I Gentofte 

Kommune findes ét Natura 2000-område Brobæk Mose og Gentofte Sø, som 

er udpeget på baggrund af et habitatområde. Området er udpeget i Grønt 

Danmarkskort som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser.  

 

Derudover er følgende nationale kriterier i prioriteret rækkefølge anvendt for de 

øvrige udpegninger: 

1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000-

områderne, herunder også økologiske forbindelser 

2. Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som 

kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde 

naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områ-

der 

3. Naturområder som samtidig bidrager til andre formål, herunder klima-

tilpasning- og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller friluftsliv. 
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En beskrivelse af de enkelte udpegninger og baggrunden herfor fremgår af af-

snittene Særligt værdifulde naturområder og Økologiske forbindelser. 

 

Realiseringen af Grønt Danmarkskort 

I Kommuneplan 2017 var Brobæk Mose, Gentofte Sø, Ermelunden og Ordrup 

Krat udpeget som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Disse 

arealer udgør samlet ca. 172 hektar.  

 

Ovennævnte arealer er også udpeget i Kommuneplan 2021 som naturområder 

med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Derudover er der foretaget supplerende 

udpegninger, herunder også udpegninger af økologiske forbindelser og potenti-

elle økologiske forbindelser, hvilket ikke har været udpeget i Gentofte Kommu-

nes forudgående kommuneplaner.  

 

Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udgør i 

Kommuneplan 2021 ca. 375 hektar. Arealet af økologiske forbindelser udgør 

ca. 4 hektar og arealet af potentielle økologiske forbindelser udgør ca. 8 hektar. 

 

Samlet set er der udpeget yderligere 215 hektar set i forhold til Kommuneplan 

2017. Denne forøgelse skyldes primært at eksisterende naturområder, der ikke 

tidligere var udpeget i kommuneplanen, nu er inkluderet. I ét enkelt tilfælde 

skyldes udpegningen af en potentiel økologisk forbindelse, at der er sket en for-

øgelse af naturarealet. Det er gældende for vandløbet Gentofterenden, der tidli-

gere var en betonsat kanal. Gentofterenden har gennemgået en klimatilpasning i 

den seneste planperiode med naturforbedrende elementer, der øger naturindhol-

det, og som vil føre til at den i fremtiden kan fungere som økologisk forbin-

delse. Gentofterendens samlede areal udgør ca. 3.2 hektar. 

 

Grønt Danmarkskort 

Grønt Danmarkskort indeholder fire typer af udpegninger: områder med særligt 

værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og 

potentielle økologiske forbindelser. 

 

Hele Gentofte Kommune er byzone og udgør en del af fingerplanens håndflade. 

Kommunen har været fuldt udbygget i flere årtier, og der findes ikke større ube-

byggede arealer, hvor det vurderes, at der kan skabes ny natur også set i forhold 

til øvrige interesser for arealanvendelsen. Områderne er alle omsluttet af bebyg-

gelse, veje, jernbaner m.m., og det er således ikke muligt at udvide de enkelte 

grønne områder. Der er derfor ikke udpeget potentielle naturområder. 

 

I Gentofte Kommune er der ikke udpeget potentielle naturområder, da der ikke 

findes større ubebyggede arealer, hvor det vurderes, at der kan skabes ny natur, 

også set i forhold til øvrige interesser for arealanvendelsen. Områderne er alle 

omsluttet af bebyggelse, veje, jernbaner m.m., og det er således ikke muligt at 

udvide de enkelte grønne områder. 

 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42595
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Flere af udpegningerne til Grønt Danmarkskort er anlagte parker og rekreative 

områder, som indeholder faciliteter og anlæg, der ikke har karakter af natur. Ek-

sempelvis legepladser, idrætsfaciliteter og bygninger til forskellige formål. Om-

råderne er velplanlagte, nogle er anlagt for flere århundreder siden, og flere er 

omfattet af fredninger. Ud over at rumme en biologisk og rekreativ værdi, rum-

mer de også en stor kulturhistorisk værdi. 

 

Eventuelle udvidelser og nyanlæg m.m. er fortsat muligt, hvis de respektive 

fredninger tillader det, og hvis det understøtter den rekreative funktion og ikke 

forringer naturværdien eller den kulturhistoriske bevaringsværdi. Ligeledes kan 

der indtænkes klimatilpasning.  

 

Indtænkning af klimatilpasning i naturområder kan bidrage til at forbedre natu-

ren og øge biodiversiteten og udgør samtidigt et rekreativt potentiale. I Gentofte 

Kommunes sektorplan ”Grøn strukturplan” kan der hentes inspiration til indpas-

ning af klimatilpasningsløsninger i blandt andet naturområder og parker. 

 

Sammenhæng til nabokommuner 

Gentofte Kommune grænser op til Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Københavns 

Kommune. Gentofte Kommune har I relation til nabokommunerne er der udpe-

get naturområder baseret på det aktuelle vidensniveau, da det er forskelligt, hvor 

langt de enkelte kommuner er i processen.  

 

De udpegede områder i Kommuneplan 2021 er områder, der enten allerede ind-

går i en sammenhæng, eller hvor udpegningen eventuelt vil kunne understøtte 

en sammenhæng i naturen på tværs af kommunegrænserne.  

 

Mod vest grænser Gammelmosen op til Gladsaxe Kommune. Kommuneplan 

2021 har været sendt i høring ved Gladsaxe Kommune, herunder udpegningen 

af Gammelmosen som en del af Grønt Danmarkskort. Gladsaxe Kommune 

havde på dette tidspunkt ikke sendt et kommuneplanforslag i høring med deres 

udpegninger til Grønt Danmarkskort. 

 

Mod nord grænser Ermelunden og Ordrup Krat op til Jægersborg Dyrehave i 

Lyngby-Taarbæk Kommune. Ermelunden og Ordrup Krat er en del af fingerpla-

nens indre grønne kiler - kystkilen mod Helsingør, og indgår i et større sammen-

hængende naturnetværk af regional betydning på tværs af flere kommuner.  

 

Forud for Kommuneplan 2021 var ovennævnte arealer langs kommunegrænsen 

allerede udpeget som naturområder i begge kommuner. Lyngby-Taarbæk Kom-

mune har ligesom Gentofte Kommune fastholdt udpegningerne ved revisionen 

af kommuneplanen. 

 

Mod syd er Søborghusrenden udpeget som potentiel økologisk forbindelse i 

samarbejde med Københavns Kommune. Grænsen mellem Gentofte og Køben-

havn går midt i åløbet. Søborghusrenden er forbundet til Gentofterenden og 

Gentofte Sø. Søborghusrenden forbinder Emdrup Sø og Utterslev Mose, som 
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begge er beliggende i Københavns Kommune, og som er udpeget til Grønt Dan-

markskort i Københavns Kommuneplan.  

 

Gentofte og Københavns Kommune har drøftet udpegningen af Søborghusren-

den. Begge Kommuner var enige om en udpegning som potentiel økologisk for-

bindelse. Søborghusrenden fremgår ligeledes af Københavns Kommuneplan 

2019 som potentiel økologisk forbindelse. 

 

Opfølgning 

Miljøstyrelsen og Gentofte Kommune har efterfølgende haft dialog om udpeg-

ningerne og redegørelseskravet. Dialogen har resulteret i, at der den 28./29. juni 

2021 er truffet aftale om følgende tekst, hvor de aftalte ændringer er markeret: 

 

Grønt Danmarkskort – tilføjelser til redegørelsen på baggrund af Miljøstyrelsens 

bemærkninger til emnet. 

 

Miljøstyrelsen ønsker følgende: 

1. Kommunen redegør for hvordan de digitale naturkort og nationale krite-
rier er anvendt, samt hvordan der er sikret sammenhæng med nabo-
kommunernes udpegninger af grønt Danmarkskort.  

2. Kommunen redegør for, at alle Natura 2000-områder på land er udpe-
get som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser  

3. Kommunen angiver arealerne dækket af naturtemaer i nuværende 
kommuneplan samt arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i kommu-
neplan 2021 og redegøre for, i hvilket omfang planlægningen under 
Grønt Danmarkskort er realiseret og for den overordnede udvikling af 
naturområder inden for Grønt Danmarkskort. 
 

Derudover blev følgende aftalt på mødet med Bolig- og Planstyrelsen og Miljø-
styrelsen: 

4. Der tilføjes kort i redegørelsen lidt om anvendelsen af naturområder i 
sammenhæng med klimatilpasning. 

 
Gentofte Kommunes forslag til tilføjelser til redegørelsen 

 
Punkt 1 + 2 vedrørende en redegørelse for hvordan de digitale naturkort og na-

tionale kriterier er anvendt til udpegningen af Grønt Danmarkskort, samt hvor-

dan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes udpegninger af grønt 

Danmarkskort.  Derudover en tilføjelse aft alle Natura 2000-områder på land er 

udpeget som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Gentofte 

Kommune foreslår, at nedenstående rød tekst tilføjes til redegørelsen.  

 

Der tilføjes et nyt afsnit ”Fremgangsmåde og udpegningskriterier” der redegør 

for anvendelsen af de digitale naturkort og nationale kriterier, jf. afsnittet herun-

der.  

 

At alle Natura 2000-områder på land er udpeget som naturområder med sær-

lige naturbeskyttelsesinteresser er tilføjet det nye afsnit ”Fremgangsmåde og 

udpegningskriterier”, jf. det pågældende afsnit herunder med rød fed tekst i kur-

siv.  
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Det eksisterende afsnit i redegørelsen ”Sammenhæng til nabokommuner” ud-

bygges i beskrivelsen af, hvorledes der er sikret sammenhæng med nabokom-

munernes udpegninger, jf. rød tekst i andet afsnit herunder. 

 

Fremgangsmåde og udpegningskriterier 

Udpegningerne til Grønt Danmarkskort er sket på baggrund af de statslige digi-

tale naturkort, de nationale fastlagte kriterier, det tværkommunale Naturråds an-

befalinger, herunder lokalkendskabet til naturområdernes særlige kvaliteter og 

potentialer, samt inddragelse af tilgængelige informationer fra de tilstødende 

kommuner. 

 

I Naturrådet indgik bl.a. repræsentanter fra erhvervsorganisationer og natur-, 

miljø og friluftsorganisationer med et lokalt kendskab. Naturrådets rapport med 

forslag til udpegninger er med enkelte justeringer og undtagelser indarbejdet i 

Kommuneplan 2021.  

 

De statslige digitale naturkort indeholder en række data om biodiversiteten. Kor-

tene er udviklet af Miljøstyrelsen, som et supplerende redskab til kommunerne i 

forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort. Gentofte Kommune har i 

processen anvendt de digitale naturkort til at screene kommunens arealer for at 

sikre, at områder med væsentlige eksisterende naturværdier, herunder leveste-

der samt potentielle levesteder for sjældne og truede arter, også blev omfattet 

af udpegningerne. Således er alle arealer med en bioscore på 7 eller derover 

inkluderet i Grønt Danmarkskort. Bioscoren er et udtryk for biodiversitetsvær-

dien for de enkelte naturarealer i form af et pointsystem. 

 

Ligeledes er de nationale kriterier for udpegninger anvendt. Det er et nationalt 

krav, at alle Natura 2000-områder på land indgår i udpegningerne. I Gen-

tofte Kommune findes ét Natura 2000-område Brobæk Mose og Gentofte 

Sø, som er udpeget på baggrund af et habitatområde. Området er udpeget 

i Grønt Danmarkskort som naturområde med særlige naturbeskyttelsesin-

teresser.  

 

Derudover er følgende nationale kriterier i prioriteret rækkefølge anvendt for de 

øvrige udpegninger: 

 

1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 
2000-områderne, herunder også økologiske forbindelser 

2. Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, som 
kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde 
naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder 

3. Naturområder, som samtidigt bidrager til andre formål, herunder klima-
tilpasning- og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller friluftsliv. 

 

En beskrivelse af de enkelte udpegninger og baggrunden herfor fremgår af af-

snittene Særligt værdifulde naturområder og Økologiske forbindelser. 

 

Sammenhæng til nabokommuner 

Gentofte Kommune grænser op til Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Københavns 

Kommune. Gentofte Kommune har I relation til nabokommunerne er der 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/42595
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udpeget naturområder, baseret på det aktuelle vidensniveau, da det er forskel-

ligt, hvor langt de enkelte kommuner er i processen.  

 

De udpegede områder i Kommuneplan 2021, er områder der enten allerede 

indgår i en sammenhæng, eller hvor udpegningen eventuelt vil kunne under-

støtte en sammenhæng i naturen på tværs af kommunegrænserne.  

 

Mod vest grænser Gammelmosen op til Gladsaxe Kommune. Kommuneplan 

2021 har været sendt i høring ved Gladsaxe Kommune, herunder udpegningen 

af Gammelmosen som en del af Grønt Danmarkskort. Gladsaxe Kommune har 

på nuværende tidspunkt ikke sendt et kommuneplanforslag i høring med deres 

udpegninger til Grønt Danmarkskort. 

 

Mod nord grænser Ermelunden og Ordrup Krat op til Jægersborg Dyrehave i 

Lyngby-Taarbæk Kommune. Ermelunden og Ordrup Krat er en del af fingerpla-

nens indre grønne kiler - kystkilen mod Helsingør, og indgår i et større sammen-

hængende naturnetværk af regional betydning på tværs af flere kommuner.  

 

Forud for Kommuneplan 2021 var ovennævnte arealer langs kommunegrænsen 

allerede udpeget som naturområder i begge kommuner. Lyngby-Taarbæk Kom-

mune har ligesom Gentofte Kommune fastholdt udpegningerne ved revisionen 

af kommuneplanen. 

 

Mod syd er Søborghusrenden udpeget som potentiel økologisk forbindelse i 

samarbejde med Københavns Kommune. Grænsen mellem Gentofte og Kø-

benhavn går midt i åløbet. Søborghusrenden er forbundet til Gentofterenden og 

Gentofte Sø. Søborghusrenden forbinder Emdrup Sø og Utterslev Mose, som 

begge er beliggende i Københavns Kommune, og som er udpeget til Grønt 

Danmarkskort i Københavns Kommuneplan.  

 

Gentofte og Københavns Kommune har drøftet udpegningen af Søborghusren-

den. Begge Kommuner var enige om en udpegning som potentiel økologisk for-

bindelse. Søborghusrenden fremgår ligeledes af Københavns Kommuneplan 

2019 som potentiel økologisk forbindelse.  

 

Punkt 3, vedrørende en opgørelse af arealerne dækket af naturtemaer i nuvæ-

rende kommuneplan samt arealerne dækket af Grønt Danmarkskort i kommu-

neplan 2021 og en redegørelse for, i hvilket omfang planlægningen under Grønt 

Danmarkskort er realiseret og for den overordnede udvikling af naturområder in-

den for Grønt Danmarkskort. 

 

Gentofte Kommune foreslår der tilføjes et nyt afsnit ”Realiseringen af Grønt 

Danmarkskort” der redegør for, i hvilket omfang planlægningen under Grønt 

Danmarkskort er realiseret og for den overordnede udvikling af naturområder in-

den for Grønt Danmarkskort, jf. teksten herunder: 

 

Realiseringen af Grønt DanmarkskortI Kommuneplan 2017 var Brobæk Mose, 

Gentofte Sø, Ermelunden og Ordrup Krat udpeget som naturområder med sær-

lige naturbeskyttelsesinteresser. Disse arealer udgør samlet ca. 172 hektar.  
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Ovennævnte arealer er også udpeget i Kommuneplan 2021, som naturområder 

med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Derudover er der foretaget supple-

rende udpegninger, herunder også udpegninger af økologiske forbindelser og 

potentielle økologiske forbindelser, hvilket ikke har været udpeget i Gentofte 

Kommunes forudgående kommuneplaner.  

 

Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelses interesser udgør i 

Kommuneplan 2021 ca. 375 hektar. Arealet af økologiske forbindelser udgør 

ca. 4 hektar og arealet af potentielle økologiske forbindelser udgør ca. 8 hektar. 

 

Samlet set er der udpeget yderligere 215 hektar set i forhold til Kommuneplan 

2017. Denne forøgelse skyldes primært at eksisterende naturområder, der ikke 

tidligere var udpeget i kommuneplanen, nu er inkluderet. I ét enkelt tilfælde skyl-

des udpegningen af en potentiel økologisk forbindelse, at der er sket en for-

øgelse af naturarealet. Det er gældende for vandløbet Gentofterenden, der tidli-

gere var en betonsat kanal, og som har gennemgået en klimatilpasning i den 

seneste planperiode, med naturforbedrende elementer, der øger naturindholdet, 

og som vil føre til at Gentofterenden i fremtiden kan fungere som økologisk for-

bindelse. Gentofterendens samlede areal udgør ca. 3.2 hektar. 

 

Punkt 4 vedrørende anvendelsen af naturområder i sammenhæng med klimatil-

pasning. 

 

Gentofte Kommune foreslår, at nedenstående rød tekst tilføjes til det eksiste-
rende afsnit ”Grønt Danmarkskort”, jf. teksten herunder: 

 
Grønt Danmarkskort 
Grønt Danmarkskort indeholder fire typer af udpegninger: områder med særligt 

værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og 

potentielle økologiske forbindelser. 

 

Hele Gentofte Kommune er byzone og udgør en del af Fingerplanens hånd-

flade. Kommunen har været fuldt udbygget i mange årtier, og der findes ikke 

større ubebyggede arealer, hvor det vurderes, at der kan skabes ny natur også 

set i forhold til øvrige interesser for arealanvendelsen. Områderne er alle om-

sluttet af bebyggelse, veje, jernbaner m.m., og det er således ikke muligt at ud-

vide de enkelte grønne områder. Der er derfor ikke udpeget potentielle natur-

områder. 

 

I Gentofte Kommune er der ikke udpeget potentielle naturområder, da der ikke 

findes større ubebyggede arealer, hvor det vurderes, at der kan skabes ny na-

tur, også set i forhold til øvrige interesser for arealanvendelsen. Områderne er 

alle omsluttet af bebyggelse, veje, jernbaner m.m., og det er således ikke muligt 

at udvide de enkelte grønne områder. 

 

Flere af udpegningerne til Grønt Danmarkskort er anlagte parker og rekreative 

områder, som indeholder faciliteter og anlæg, der ikke har karakter af natur. Ek-

sempelvis legepladser, idrætsfaciliteter og bygninger til forskellige formål. Om-

råderne er velplanlagte, nogle er anlagt for flere århundreder siden, og flere er 

omfattet af fredninger. Ud over at rumme en biologisk og rekreativ værdi, rum-

mer de også en stor kulturhistorisk værdi. 
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Eventuelle udvidelser og nyanlæg m.m. er fortsat muligt, hvis de respektive 

fredninger tillader det, og hvis det understøtter den rekreative funktion og ikke 

forringer naturværdien eller den kulturhistoriske bevaringsværdi. Ligeledes kan 

der indtænkes klimatilpasning, således som det eksempelvis er gjort i forbin-

delse med Gentofterenden. Indtænkning af klimatilpasning i naturområder kan 

bidrage til at forbedre naturen og øge biodiversiteten og udgør samtidigt et re-

kreativt potentiale. 

 

I Gentofte Kommunes sektorplan ”Grøn strukturplan” kan der blandt andet hen-

tes inspiration til indpasning af klimatilpasningsløsninger i naturområder og par-

ker. 

 

Konklusion 

Gentofte Kommune indarbejder den supplerende redegørelse i kommuneplanfor-

slaget. Dette er indføjet i notatet om aftalte ændringer og suppleringer i kommu-

neplanen, jf. aftalenotat af 30. juni 2021. 

 

 

Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg 

I henhold til punkt 4.2.1 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlæg-

ning, 2018, er det en national interesse, at byudviklingen sker, så den understøt-

ter statslige investeringer i transportinfrastruktur, samt at planlægningen ikke 

medfører væsentlige merudgifter for staten.  

 

Banedanmarks bemærkninger 

Vedr. rammeområde 1.T1 Jernbaneareal i Hellerup bydel og 2.T1 Jernbaneareal 

i Ordrup og Klampenborg bydele: 

 

Banedanmark skal gøre opmærksom på, at der i begge områder er sidespor, der 

benyttes i forbindelse med vedligeholdelsen af hhv. S-Banen og Kystbanen, se 

figur 1 og 2 nedenfor. Det betyder at Banedanmark løbende har støjende aktivi-

teter med holdende troljer, af- og pålæsning af materiel mm.  

 

Pladser/mødesteder som disse, er væsentlige dele af det at kunne drive en jern-

bane og det er derfor af national og samfundsøkonomisk interesse at Banedan-

mark kan fastholde aktiviteterne på stederne. Forringes Banedanmarks mulighe-

der for at benytte de eksisterende arbejdspladser, så vil det betyde væsentlige 

merudgifter for Banedanmark (staten). 

Det er Banedanmarks opfattelse at vi, som eksisterende virksomhed, burde være 

registreret som virksomhed med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplanen, 

fordi der kan foregå stærkt støjende aktiviteter både dag og nat. Samt at der kan 

forekomme støj helt op i miljøklasse 6-7, dvs. virksomheder med særlige belig-

genhedskrav. Hovedparten af vedligeholdelsesarbejdet på jernbanen foregår for 

det meste om natten, for ikke at genere togdriften. 

Pladserne i Hellerup og i Klampenborg er en del af det net af pladser, der er ud-

peget som nødvendige for at kunne vedligeholde jernbanen, her nærmere be-

stemt S-banen og Kystbanen. Placeringen af dem er bestemt af afstande mellem 
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pladserne, da afstanden fra arbejdspladsen/mødestedet til arbejdsområdet i spo-

ret er væsentlig for at kunne nå at udføre arbejdet i det togfrie interval.  

Nødvendigheden af at fastholde pladserne skal også ses i lyset af, at byudviklin-

gen betyder, at der ikke er mange arealer i tilbage hovedstadsområdet som lig-

ger afskåret fra naboer og Banedanmark har desuden et minimum af pladser at 

vælge i mellem.  

Generelt ligger lydeffektniveauet for troljer (arbejdstog) i tomgang på 105 dBA 

og alle øvrige aktiviteter øger støjbelastningen hos naboerne. Pladser/Mødeste-

der anvendes som sagt til at komme ud i jernbaneinfrastrukturen ifm. fornyel-

ses- og vedligeholdelsesarbejde. Det betyder at troljerne holder her, når de ikke 

er ude og køre og at det er her af- og pålæsning af materialer og mandskab sker.  

Arbejderne i sporet varierer i tid og omfang, hvilket betyder, at der er stor støj-

mæssig variation i brugen af pladserne afhængigt af hvilke opgaver, der skal lø-

ses hvornår. 

Forholdet ønskes drøftet på teknikermødet den 14. juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 
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Figur 2 

 

Referat  

Banedanmark uddybede sin redegørelse for, at rammeområderene 1.T1 og 2.T1 

udover spor tillige omfatter sidespor med pladser, der benyttes i forbindelse 

med fornyelse og vedligeholdelse af S-Banen og Kystbanen og omfatter stø-

jende aktiviteter med støj op til 105 dB (miljøklasse 6-7). Banedanmark finder 

på den baggrund, at der er tale om virksomhed med særlige beliggenhedskrav.  

Banedanmark påpegede, at den faktiske anvendelse af rammeområderne ikke 

fremgår af kommuneplanforslaget.  

Banedanmarks vurdering er, at vedligeholdelse af trafikinfrastrukturen på S-ba-

nen og Kystbanen er af national interesse, og at det dermed er en national inte-

resse at fastholde pladserne. 

Gentofte Kommune henviste til, at områder til virksomheder med særlige belig-

genhedskrav er udpeget i Fingerplanen, og at Banedanmarks vedligeholdelses-

pladser ikke indgår i udpegningen. Gentofte Kommune bemærkede tillige, at 

der med udpegningerne i Fingerplanen primært er tale om områder til lokalise-

ring af nye virksomheder med særlige beliggenhedskrav.  

Banedanmark tilkendegav et ønske om at være omfattet af udpegningen i Fin-

gerplanen. 

Gentofte Kommune oplyste, at der for Banedanmarks arbejdsarealer er tale om 

en støjproblematik, som har været drøftet mellem kommunen og Banedanmark 

gennem adskillige år. Gentofte Kommune tilkendegav, at kommunen ønsker at 

varetage boliginteresserne i områderne omkring rammeområderne, så de ikke 
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underlægges Banedanmarks arbejdsarealer. Kommunen oplyste at have fastsat 

et støjkrav for arbejdsarealerne, men at støjkravet ikke er overholdt.   

Der er mellem Gentofte Kommune og Banedanmark en fælles forståelse af, at 

såvel boligområderne som Banedanmarks arbejdsarealer har været i de to områ-

der gennem mange årtier, og at der er tale om en vanskelig problematik. Mulige 

løsninger af støjproblematikken, herunder afværgeforanstaltninger, blev drøftet 

uden dog at nå til en afklaring. 

Der opnåedes enighed om, at der i kommuneplanen indarbejdes en faktuel kon-

statering af anvendelsen af Banedanmarks arbejdsarealer, således at det frem-

går, at der i rammeområderne 1.T1 og 2.T1 er en faktisk anvendelse til spor og 

til sidespor med arbejdsarealer. 

 

Kommunens bemærkninger 

Forvaltningen vil indstille til kommunalbestyrelsen ved den endelige behandling 

af Kommuneplan 2021, at der i de specifikke rammer for 1.T1 Jernbaneareal i 

Hellerup bydel og 2.T1 Jernbaneareal i Ordrup og Klampenborg bydele indsæt-

tes bemærkning om ”Dele af området anvendes af Banedanmark til spor og 

sidespor med arbejdsarealer”.  

 

Opfølgning 

Banedanmark har med mail af 23. juni 2021 tilkendegivet at være tilfredse med 

en løsning, hvor en beskrivelse af Banedanmarks aktiviteter indgår i rammerne 

for de to områder. 

 

Konklusion 

Gentofte Kommune indarbejder beskrivelse af Banedanmarks aktiviteterr i ram-

merne 1.T1 og 2.T1. Dette er indføjet i notatet om aftalte ændringer og supple-

ringer i kommuneplanen, jf. aftalenotat af 30. juni 2021. 

 

 

Øvrige emner 

Ud over ovenstående forhold har Bolig- og Planstyrelsen følgende bemærknin-

ger, som ikke vedrører nationale interesser, og som derfor ikke vil kunne føre til 

indsigelse mod planforslaget. 

 

Links ud af pdf’en 

Bolig- og Planstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er pdf’en, der er det ju-

ridisk gældende dokument, og links ud af pdf’en er således ikke en del af det ju-

ridisk gældende kommuneplanforslag (jf. bl.a. side 79 i pdf’en hvoraf det frem-

går: Som klikbart tilvalg fremgår erhvervsvirksomhed i øvrige rammeområder.). 

 

Retningslinjekort 

Retningslinjekortene er generelt mangelfulde. Det er generelt ikke muligt at ori-

entere sig på kortene, og der mangler signaturforklaring.  

 

Formelle forhold 

Bolig- og Planstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget lega-

litetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der vedrører de overordnede 

nationale interesser. 
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Gentofte Kommune  

Bernstorffsvej 161 

2920 Charlottenlund 

 

cc. Bolig- og Planstyrelsen (Karin Jensen, karjes@erst.dk)  

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 20/04987-109 

Ref. IGR 

03-06-2021 

 

Høringssvar – Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 

Kystdirektoratet har modtaget Gentofte Kommunes forslag til kommuneplan 2021, 

som er i offentlig høring frem til 19. juli 2021.  

Kystdirektoratet (KDI) har gennemgået planforslaget ift. de nationale interesser, 

der vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning i forhold til oversvømmelse fra hav 

og vandløb under marin indflydelse samt kysterosion. Kystdirektoratet finder, at 

de nationale interesser i kommuneplanforslaget er tilgodeset. 

Vi har derudover indsat nogle vejledende bemærkninger om planlægning for 

ændret arealanvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen jf. 

naturbeskyttelseslovens § 15 samt kystbeskyttelseslovens bestemmelser om 

søterritoriet, som Kystdirektoratet er myndighed for.  

 

Retningslinjer - oversvømmelse og erosion 

I forbindelse med et forslag til kommuneplan skal KDI også påse, om forslaget 

indeholder retningslinjer om udpegning af områder, der kan blive udsat for 

oversvømmelse og erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring 

mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske 

anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede områder (planloven 11 a, stk.1, 

nr. 18). 

I Gentofte Kommunes forslag til kommuneplan er der et retningslinjekort, som 

viser oversvømmelse fra hav ved en 100-års hændelse i 2020, 2050 og 2120. 

Der fremgår af en generel retningslinje, at klimatilpasning som udgangspunkt skal 

indarbejdes i ny planlægning og ved etablering og omdannelse af bebyggelse og 

byområder. KDI forstår det således, at ny planlægning både dækker byudvikling, 

særlig tekniske anlæg og ændret arealanvendelse. Endvidere oplyses der i 

retningslinjerne, at der i områder, hvor der er risiko for oversvømmelse fra 

havvand, skal planlægningen tage højde herfor. Yderligere, at nye og større 

ændringer af bygninger og anlæg skal planlægges, så de ikke påvirkes negativt ved 

http://www.kyst.dk/
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fremtidige oversvømmelser. Derudover skal der løbende sikres 

afværgeforanstaltninger på de mest udsatte strækninger. 

Det fremgår af planforslaget, at Gentofte Kommunes kyst kun er udsat for en lille 

erosionspåvirkning, jf. Kystdirektoratets kystatlas, og derfor sættes der ikke 

retningslinje for dette. 

Kystdirektoratet finder, at de nationale interesser ift. kystbeskyttelse og 

klimatilpasning ift. oversvømmelse fra hav og vandløb under marin indflydelse 

samt kysterosion er tilgodeset. Kystdirektoratet anbefaler dog, at der ift. erosion 

også inddrages kort fra kystplanlægger.dk, og at der også tages udgangspunkt i 

omfanget af kysttilbagerykningen. Det forudsætter, at der er en 

planlægningshorisont. 

I har mulighed for at finde supplerende oplysninger ift. oversvømmelse og erosion 

i Gentofte Kommune på www.kystplanlægger.dk. Kortlægningen i Kystplanlægger 

er baseret på et nationalt datamateriale, og kan anvendes til en screening af 

kyststrækningen. Der bør derfor udføres konkrete vurderinger af faren for erosion 

og oversvømmelse for at kunne sammenholde denne med planlægningen i 

kommunen. For erosion vises eksempelvis erosionsfaren og –risikoen i 2020, 

2070 og 2021. Faren vises for en 50-, 1000-, 1.000- og 10.000-års hændelse. 

 

Vejledende bemærkninger vedrørende søterritoriet  

Anlæg og opfyldning på søterritoriet kan forudsætte, at der opnås tilladelse fra 

Kystdirektoratet efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Hvis der er brug for yderligere 

oplysninger om opfyldning m.v. kan disse findes i ”Administrationsgrundlaget for 

Søterritoriet” på Kystdirektoratets hjemmeside. https://kyst.dk/soeterritoriet/  

 

 

Vejledende bemærkninger vedrørende strandbeskyttelseslinjen  

En lille del i Gentofte Kommune ligger inden for strandbeskyttelsen. Det 

indebærer som hovedregel et forbud mod at ændre tilstanden jf. 

naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Strandbeskyttelseslinjen administreres af 

Kystdirektoratet. Derfor kræver det Kystdirektoratets dispensation f.eks. at opføre 

byggeri, herunder til- og ombygning, anlægge terrasser, placere anlæg, faciliteter, 

skilte m.v., tilplante, etablere veje, stier og belægning og ændre terrænet. Det 

kræver også ofte Kystdirektoratet dispensation at ændre anvendelsen af arealer og 

af eksisterende byggeri. 

 

 

Vejledende bemærkninger om til kommunal planlægning i relation til 

klitfredning og strandbeskyttelse 

 

Kommune- og lokalplanlægning tilsidesætter ikke forbuddet mod 

tilstandsændring i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og § 15, stk. 1 om klitfredning 

og strandbeskyttelse. Det gælder, selvom Kystdirektoratet ikke i forbindelse med 

planproceduren gør indsigelse mod planen. I disse tilfælde må der særskilt 

ansøges om Kystdirektoratets dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

http://www.kyst.dk/
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Yderligere oplysninger om klitfredning og strandbeskyttelse kan findes på 

Kystdirektoratets hjemmeside: https://kyst.dk/strand-og-klit/ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ilse Gräber Toxvig  

   

igr@kyst.dk – Vejledning – Klima og Kystbeskyttelse 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyst.dk/
https://kyst.dk/strand-og-klit/


Helsingør Stiftsøvrighed 

 
 

Vor Frue Kloster     Hestemøllestræde 3 A     3000  Helsingør    Telefon   49 21 35 00     kmhel@km.dk 

Den 4. juni 2021 

Sagsnr. 2021-14006-9 

 

 

Gentofte Kommune 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2021 

 

Helsingør Stiftsøvrighed har den 7. maj 2021 fra Plancentret (Aalborg Stift) og via Kirkemini-

steriet modtaget forslag til kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune med høringsperiode den 

10. maj til den 19. juli 2021. 

 

Stiftsøvrigheden kan på det nuværende grundlag ikke tage stilling til, om kirkens interesser bli-

ver berørt/fortsat vil være beskyttet med den foreslåede kommuneplan, og stiftsøvrigheden for-

beholder sig derfor retten til eventuelt at gøre indsigelser ved et senere fremsendt forslag til 

kommuneplantillæg og lokalplan. 

 

Kommuneplanforslaget har været sendt til udtalelse hos den kgl. bygningsinspektør. Herefter 

skal stiftsøvrigheden henstille, at der i kommuneplanen – som supplement til den i planen ud-

trykte generelle respekt for kirkernes kulturarv – tilføjes et særligt afsnit, hvor kirkernes traditi-

onelle højdedominans og typiske silhuet omtales, og hvor der henvises til Naturbeskyttelseslo-

vens afsnit om kirker, hvor der i § 19, stk. 1 står  

 

”Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en 

kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen." 

 
Hertil kommer Planloven, der skal sikre at den sammenfattende planlægning forener de sam-

fundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så 

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og 

for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter særlig, at der bl.a. skabes og bevares vær-

difulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.  

 

Byggeri, anlæg, og andre indgreb skal derfor placeres og udformes på en måde, der ikke slører 

eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser. Stiftet vil meget gerne i 

dialog med kommunen, inden kommunen går ind i en mere konkret planlægning af tekniske an-

læg m.v., som kan få betydning for kirkerne i området. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Carstensen 

 

 

Cc Kirkeministeriet 

      Gentofte provsti 



Til: gentofte@gentofte.dk (Gentofte Kommunepost)
Cc: KarJes@erst.dk (Karin Jensen)
Fra: Birte Røgen (bir@ens.dk)
Titel: Energistyrelsen høringssvar vedr. forslag til Gentofte kommuneplan 2021 (ENS Id nr.: 2447021)
Sendt: 04-06-2021 15:17

Til Gentofte Kommune

Energistyrelsen har modtaget stjernehøring om Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 fra
Bolig- og planstyrelsen. I mail af 7. maj 2021 fremgår det at bemærkninger, der ikke har karakter af
indsigelser, skal sendes direkte til kommunen. Da der ikke indgår retningslinjer vedrørende geotermi i
forslaget til kommuneplan har Energistyrelsens undergrundsenhed en generel bemærkning til Gentofte
Kommune vedrørende forslag til Kommuneplan 2021 som anført herunder.

Energistyrelsens undergrundsenhed gør Gentofte Kommune opmærksom på at, der i hele landet er åbent
for ansøgninger om eneretstilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på
fjernvarmeforsyning i et afgrænset område. Energistyrelsen gør opmærksom på, at der er ansøgt om en
tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i
hovedstadsområdet.

I forbindelse med efterforskning af undergrunden for geotermisk energi kan det komme til konkrete
aktiviteter såsom seismiske undersøgelser, brøndboring mm. Alle aktiviteter skal godkendes af relevante
myndigheder førend aktiviteterne kan udføres. Ved succesfuld efterforskning kan der være belæg for
indvinding af geotermisk energi og dermed etablering af et geotermisk anlæg til fjernvarmeforsyning. I den
forbindelse gør Energistyrelsen opmærksom på behovet for arealer til mindre decentrale energianlæg, fx
geotermianlæg, og adgangsveje og varmeinfrastruktur i tilknytning dertil. For yderligere oplysninger
henvises der til Plan for de udbudte områder til geotermisk efterforskning med tilhørende miljøvurdering,
naturkonsekvensvurdering samt sammenfattende redegørelse som kan findes på Energistyrelsens
hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/ansoeg-om-en-geotermitilladelse.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at tage kontakt.

Venlig hilsen / Best regards
Birte Røgen
Fuldmægtig / Advisor 
-- CCMN (Center for undergrund og beredskab) / --

Mobil / cell +45 33 92 68 05

E-mail bir@ens.dk

Danish Energy Agentur: www.ens.dk
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities 

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi
behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger

Til: EFKM - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (kefm@kefm.dk), Karen Ørsted Pedersen (koep@kefm.dk),
Energistyrelsen (ens@ens.dk), Julie Hansen (jlha@ens.dk), Lone Hamborg Jensen (lhje@ens.dk), 3.parter
(3.parter@energinet.dk), 'fes@mil.dk' (fes@mil.dk), FES-CHNPS Bech, Jane (FES-CHNPS@mil.dk),
'kum@kum.dk' (kum@kum.dk), MB-CU2518 SLKS hovedpostkasse (post@slks.dk), km@km.dk (km@km.dk),
Martin Martensen-Larsen (MAMA@km.dk), mim@mim.dk (mim@mim.dk), Kia Moos (kimoo@mim.dk), SVANA -
Plantilsyn (plantilsyn@mst.dk), 'kdi@kyst.dk' (kdi@kyst.dk) (kdi@kyst.dk), Margit Lund Kristensen
(mlk@kyst.dk), Pernille Spangsberg Nielsen (pernn@kyst.dk), Ilse Gräber (igr@kyst.dk), Erhvervelsesskemaer

https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/ansoeg-om-en-geotermitilladelse
http://www.ens.dk/
https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger
https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi/ansoeg-om-en-geotermitilladelse
http://www.ens.dk/
https://ens.dk/om-os/energistyrelsens-behandling-af-personoplysninger


& Landbrugsloven (Landbrugsloven@lbst.dk), Eva Maria Christiansen (LBST (evachr@lbst.dk),
Transportministeriet (trm@trm.dk), arp@trm.dk (arp@trm.dk), Mikkel Zwergius Christensen (mizw@tbst.dk),
Line Koch (likh@tbst.dk), @ Trafik- og Byggestyrelsen (info@tbst.dk (info@tbst.dk), vd@vd.dk (vd@vd.dk),
'jcp@vd.dk' (jcp@vd.dk), csh@vd.dk (csh@vd.dk), arealer@bane.dk (arealer@bane.dk)

Fra: Karin Jensen (KarJes@erst.dk)
Titel: Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 2021
Sendt: 07-05-2021 10:33

Til høringsparter i det statslige kontaktnet
Gentofte Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i perioden 10. maj 2021 – 19.
juli 2021, se vedhæftede dokument.
Bemærk: Bolig- og Planstyrelsens frist for bemærkninger om forhold, der kan have betydning ift. nationale
interesser, er den 7. juni 2021.
Med venlig hilsen

Karin Jensen

Bolig- og Planstyrelsen
Landsplanlægning og tilsyn

Telefon: +45 35291160
E-mail: karjes@erst.dk 

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig, og behandler oplysningerne efter de
gældende regler.

mailto:karjes@erst.dk
mailto:karjes@erst.dk
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Gentofte Kommune 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
 
   
 
 
Fremsendt pr. e-mail til gentofte@gentofte.dk 
 

 

Vejdirektoratets bemærkninger til Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 

Vejdirektoratet har den 10. maj 2021 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Gentofte Kommu-

nes offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2021. Planforslaget er i offentlig høring i perioden 

frem til den 19. juli 2021. 

 

Vejdirektoratet har gennemgået planforslaget, dels for så vidt angår de statslige vejinteresser i al-

mindelighed, og dels for så vidt angår de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommune-

planlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i 

Gentofte Kommune.  

 

Vejdirektoratet har ved sin gennemgang af planforslaget koncentreret sig om de ændringer, som er 

foreslået i forhold til den gældende kommuneplan. Vejdirektoratet har dog også forholdt sig til visse 

forhold, som er ”gengangere” fra den gældende Kommuneplan 2017. 

 

Vejdirektoratet har nedenfor beskrevne bemærkninger til Gentofte Kommunes planforslag.  

 

Ingen af disse bemærkninger giver Vejdirektoratet anledning til at opfordre Bolig- og Plan-

styrelsen til at gøre statslig indsigelse mod kommuneplanforslaget i henhold til planlovens 

§ 29, stk. 1.  

 

Vejdirektoratet forventer imidlertid, at Gentofte Kommune forholder sig til bemærkningerne og i re-

levant omfang inddrager og indarbejder dem i den endelige kommuneplan. Såfremt Gentofte Kom-

mune er enig i bemærkningerne, findes der ikke behov for yderligere drøftelse heraf. Vejdirektora-

tet stiller sig gerne til rådighed for en drøftelse, hvis kommunen finder behov for det.  

 

Vejdirektoratet har fremsendt kopi af dette brev til Bolig- og Planstyrelsen til orientering.  

 

Det overordnede vejnet og arealreservationer hertil (inkl. cykelstier) 

Kommuneplanforslagets retningslinjer om trafik- samt vej- og stiforholdene i kommunen fremgår af 

afsnittet ”Trafik”. Retningslinjerne vedrører hhv. ”Vejnettet”, ”Cykelstier” og ”Bæredygtig mobilitet”. 

Til retningslinjerne hører tre retningslinjekort. 

 

mailto:gentofte@gentofte.dk
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I henhold til pkt. 4.2.4 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervssty-

relsen, marts 2018” skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for og kort over beliggenheden af 

trafikanlæg – herunder overordnet infrastruktur og arealreservationer efter konkrete projekterings- 

og anlægslove samt Fingerplan 2019. Kravet har hjemmel i planlovens § 1, § 11a, stk. 1, pkt. 4, 

vejlovens § 1, § 18, § 20 m.fl. 

 

Vejdirektoratet har i den sammenhæng noteret sig, at det af kommuneplanforslagets retningslinje 

vedr. ”Vejnettet” fremgår, at: 

• ”Vejdirektoratet er vejmyndighed for Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Gentofte Kom-

mune er vejmyndighed for øvrige veje markeret på kortet. 

• Vejklassificeringen opdeler vejnettet i trafikveje og lokalveje og herunder i vejklasse 1-5.” 

 

Retningslinjen om ”Vejnettet” er illustreret i to tilhørende retningslinjekort. 

 

Vejdirektoratet kan således konstatere, at kommuneplanforslaget indeholder retningslinje for og til-

hørende kort, der viser vejnettet i kommunen – hhv. statsvejene, som Vejdirektoratet er myndighed 

for, og de øvrige veje, som Gentofte Kommune er vejmyndighed for. 

 

På det første retningslinjekort er statsvejene i Gentofte Kommune – som udgøres af henholdsvis 

Helsingørmotorvejen (statsvej nr. 14, Helsingør – København, der udgør en del af Primærrute 19, 

København – Hillerød) og Motorring 3 (statsvej nr. 3, der udgør en del af Europarute E47, Helsin-

gør – Rødby) – vist med særskilt signatur for ”Statslig motorvej” under overskriften ”Vejmyndighe-

der i Gentofte Kommune”. 

 

På det andet retningslinjekort er de kommunale veje i Gentofte Kommune illustreret med forskellige 

signaturer i forhold til den vejklasse 1-5, som de tilhører  

 

Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at der i Gentofte Kommune ikke er reserveret areal til mu-

lige fremtidige nye overordnede vejforbindelser eller til udvidelser af eksisterende, jf. § 26 i Finger-

plan 2019. Ministerens Vejplan indeholder heller ikke mulige fremtidige overordnede statslige vej-

anlæg i Gentofte Kommune, som forudsætter reservation af areal i kommuneplanen. 

 

Bemærkninger 

Vejdirektoratet bemærker, at statsvejene (Helsingørmotorvejen og Motorring 3) ikke indgår i den 

vejklassificering, som Gentofte Kommune har foretaget, jf. retningslinjen om ”Vejnettet”, og statsve-

jene er ikke er vist på det andet retningslinjekort. Af redegørelsen vedr. ”Trafik” fremgår det imidler-

tid, at: 

”Den overordnede trafikstruktur i Gentofte Kommune er karakteriseret ved to statslige motor-

veje, en kommunal motorvej og flere større kommunale trafikveje, som forbinder bydele og lo-

kalområder.”  

 

Vejdirektoratet lægger således til grund, at statsvejene i Gentofte Kommune indgår i det overord-

nede vejnet sammen med de kommunale veje i vejklasse 1 og 5, som for størstedelens vedkom-

mende også udgør en del af det rute-nummererede vejnet (ruterne E47, 19, 201 og 152). Vejdirek-

toratet anbefaler, at dette tydeliggøres i retningslinjen vedr. ”Vejnettet” ved at tilføje, hvilke veje 

som udgør det overordnede vejnet i kommunen. 

 

Vejdirektoratet gør i forbindelse retningslinjekortene, som hører til retningslinjerne om ”Vejnettet”, 

opmærksom på, at kortene med fordel kunne tilføjes en titel eller overskrift, så det tydeligt fremgår 



 

 

3 

 

(uden at kortet først skal åbnes), hvad de viser/indeholder (f.eks. kunne første retningslinjekort be-

nævnes ”Vejmyndigheder i Gentofte Kommune”). Samtidig kunne der med fordel henvises til det 

relevante retningslinjekort i den tilhørende retningslinjetekst. 

 

I forhold til første retningslinjekort, hvor vejnettet i kommunen er opdelt i forhold til vejmyndigheds-

forholdet, bemærker vi, at der er anvendt samme benævnelse (”Vejmyndigheder i Gentofte Kom-

mune”) i signaturforklaringen for både de kommunale veje og de statslige veje. Med henblik på at 

tydeliggøre myndighedsforholdet til vejene i kommunen kunne de kommunale veje benævnes 

”Vejmyndighed – Gentofte Kommune” og de statslige veje kunne benævnes ”Vejmyndighed – Vej-

direktoratet”. 

 

I forhold til kommuneplanforslagets retningslinje om ”Cykelstier” og herunder oplysningen om su-

percykelstier bemærker Vejdirektoratet, at der i det tilhørende retningslinjekort er vist hhv. den eksi-

sterende supercykelsti ”Allerød-ruten” og den kommende supercykelsti ”Lyngby-ruten”, men 

”Lyngby-baneruten” (Hellerup – Lyngby banesti), som fremgår af § 27 i Fingerplan 2019 og tilhø-

rende kortbilag Q, er ikke omtalt i redegørelsen eller vist i retningslinjekortet. Cykelruten fremgår 

som ”ikke finansieret” i det dokument om kommende ”Supercykelstier”, der er linket til i redegørel-

sen om supercykelstier. 

 

Byvækst 

Vejdirektoratet har noteret sig, at kommuneplanforslaget ikke indeholder retningslinjer vedrørende 

udlæg af arealer til byvækst i kommunen, idet kommunen er fuldt udbygget og ligger i byzone. Som 

følge heraf vil byudviklingen primært ske ved f.eks. ombygning og ændret anvendelse af eksiste-

rende bebyggelse. 

 

Vejdirektoratet bemærker i den forbindelse, at de nationale interesser, som fremgår af punkterne 

4.2.3, 4.2.5 og 4.2.6 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrel-

sen, marts 2018” ikke umiddelbart synes at have relevans i forbindelse med forslag til Kommune-

plan 2021.  

 

Støj 

Kommuneplanforslaget indeholder en retningslinje for støj, som fremgår af afsnittet ”Støj”.  

 

I henhold til pkt. 4.2.1 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervssty-

relsen, marts 2018” skal byudviklingen ske så den understøtter de statslige investeringer i trans-

portinfrastruktur, og så planlægningen ikke medfører væsentlige merudgifter for staten. Kravet har 

hjemmel i planlovens § 1, stk. 2, nr. 1, vejlovens § 1, § 18, § 20 m.fl. 

 

I henhold til pkt. 4.2.7 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervssty-

relsen, marts 2018” skal kommunens planlægning for arealer til støjfølsom anvendelse give mulig-

hed for støjafskærmning mod eksisterende og planlagte infrastrukturanlæg. Kravet har hjemmel i 

planlovens § 1, § 11a, stk. 1, pkt. 4, vejlovens § 1, § 18, § 20 m.fl. 

 

Vejdirektoratet har noteret sig, at det af retningslinjen for støj fremgår, at: 

• ”For arealer, der er belastet med et støjniveau på mere end 58 dB, og som udlægges til 

støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at der inden ibrugtagning etableres støjforanstalt-

ninger, så støjgrænseværdierne overholdes, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-

dier.” 
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Vejdirektoratet har samtidig noteret sig, at det af redegørelsen vedr. støj fremgår, at: 

”Støjkortlægningen med baggrund i trafiktal fra 2017 viser, at ca. 11.600 boliger eller ca. 23.000 

borgere i Gentofte Kommune er belastet af støj fra veje, der overstiger Miljøstyrelsens vejle-

dende støjgrænser på 58 dB, primært fra de statslige veje Helsingørmotorvejen og Motorring 3.” 

 

Bemærkninger 

Vejdirektoratet gør i den forbindelse opmærksom på, at såfremt der planlægges for ny støjfølsom 

arealanvendelse i områder nær eksisterende støjbelastede statsveje, da vil eventuelle krav om 

støjdæmpning i henhold til lovgivning, lokalplan eller andre bestemmelser være Vejdirektoratet – 

som vejmyndighed for statsvejene – uvedkommende. Opfyldelsen af krav om støjdæmpning påhvi-

ler således alene planmyndigheden og bygherre. Vejdirektoratet har dog som statslig vejmyndig-

hed en generel planinteresse i at afbøde vejtrafikkens genevirkninger – herunder at støjgener fra 

trafikken foregribes gennem den fysiske planlægning. Vi ønsker således at medvirke til, at det alle-

rede i planlægningen omkostningseffektivt undgås, at boliger unødigt støjbelastes langs statsve-

jene i fremtiden.  

 

Af Miljøstyrelsens vejledning fra 2007 fremgår det bl.a. i afsnit ”2.3 Hvor og hvordan skal støj fra 

veje fastlægges?”: 

”Generelt gælder det, at støjgrænserne skal overholdes alle steder i det område, man 

ser på, herunder både ved facaden af bygningerne og på de udendørs opholds-

arealer1. Der kan dog i lokalplanen fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme, 

som fx parkeringsarealer og fortovsarealer.” 

 

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at støjgrænserne også skal kunne overholdes ved 

bygningsfacaden – med mindre, at Miljøstyrelsens ”lempede støjkrav” for nye boliger i eksisterende 

boligområder og områder for blandede byfunktioner evt. finder anvendelse (såkaldt ”huludfyldning” 

i den tætte by). Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke må planlægges for boliger, hvor 

støjniveauet er højere end 68 dB, jf. Miljøstyrelsens vejledning. De ”lempede støjkrav” finder såle-

des kun anvendelse, hvis støjniveauet i området ikke overskrider 68 dB (forudsat at øvrige betin-

gelser for anvendelse også er opfyldt). 

 

Det fremgår ligeledes af Miljøstyrelsens vejledning, afsnit 2.3: 

”Til brug for planlægning og udlæg af støjkonsekvensområder bør støjberegningen 

foretages for en fremtidig trafiksituation - sædvanligvis en planlægningshorisont på 

mindst 10 år”. 

 

Vejdirektoratet forudsætter derfor, at der, jf. Miljøstyrelsens vejledning fra 2007, planlægges ud fra 

en fremtidig trafiksituation med en tidshorisont på sædvanligvis 10 år. Der bør således ved plan-

lægningen tages hensyn til både den generelle udvikling i trafikken og til den udvikling, som kon-

krete trafikskabende projekter i området måtte generere. Desuden bør der ved planlægningen ta-

ges behørig højde for udlæg af areal til afskærmende foranstaltninger i forhold til både støj og vi-

brationer. 

 

Til orientering kan det oplyses, at Vejdirektoratet normalt gør indsigelse til lokalplanforslag for støj-

følsom arealanvendelse, hvis lokalplanområdet åbenlyst belastes af trafikstøj fra en statsvej, og der 

ikke er fastsat bestemmelser i lokalplanen om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., der 

 
1 Min fremhævning med fed. 
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kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Baggrunden er, at vi har erfaring for, at støj-

plagede beboere i støjbelastede bebyggelser nær statsveje efterfølgende vil henvende sig til Vejdi-

rektoratet som vejmyndighed med ønsker og krav om støjdæmpning, og at det på sigt vil øge udgif-

terne til støjafskærmning langs statens veje. 

 

Vejdirektoratet har senest i 2017 kortlagt støjbelastningen fra statens veje. Resultatet kan ses på 

kort på Vejdirektoratets hjemmeside under overskriften ”Digitalt støjkort” via dette link: 

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/naar-trafikken-stoejer. Set i lyset af den generelle udvikling i 

trafikken siden støjkortlægningen i 2017 må det forventes, at støjbelastningen langs statsvejnettet i 

dag er større end den, som fremgår af kortlægningen, og at en endnu større del af området vil blive 

det, hvis der i planlægningen indarbejdes en tidshorisont på 10 år, sådan som Miljøstyrelsen anbe-

faler. 

 

Skovrejsning 

Vejdirektoratet har noteret sig, at kommuneplanforslaget ikke indeholder retningslinjer vedrørende 

skovrejsning, idet kommunen er fuldt udbygget og ligger i byzone.  

 

Vejdirektoratet bemærker i den forbindelse, at den nationale interesse, som fremgår af pkt. 4.2.8 

vedr. planlægning for skovrejsning i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, 

Erhvervsstyrelsen, marts 2018” ikke har relevans i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2021.  

 

Vindmøller 

Vejdirektoratet har noteret sig, at kommuneplanforslaget ikke indeholder retningslinjer vedrørende 

vindmøller, idet kommunen er fuldt udbygget og ligger i byzone.  

 

Vejdirektoratet bemærker i den forbindelse, at den nationale interesse, som fremgår af pkt. 4.2.9 

vedr. planlægning for vindmøller i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, 

Erhvervsstyrelsen, marts 2018” ikke har relevans i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2021.  

 

Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til Gentofte Kommunes forslag til Kommuneplan 

2021.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Såfremt ovennævnte bemærkninger giver anledning til spørgsmål, kan undertegnede sagsbehand-

ler kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på e-mail rsw@vd.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Rikke Schade Weje 

Landinspektør 

 

Kopi af denne skrivelse er sendt til: 

• Bolig- og Planstyrelsen v/ Karin Jensen pr. e-mail til KarJes@erst.dk og planloven@erst.dk 

 

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/naar-trafikken-stoejer
mailto:rsw@vd.dk
mailto:planloven@erst.dk


Fra: Dkplan automailer
Til: Lis Jensen (LNE)
Emne: Linda Boye/Kroppedal Museum fremsender Kommentar til plan 108
Dato: 25. juni 2021 12:36:43

Tak for din henvendelse til Gentofte kommune

Din henvendelse vil sammen med de øvrige indsigelser og ændringsforslag blive forelagt Gentofte
Kommunalbestyrelses økonomiudvalg efter høringsfristens udløb.

Efter kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen vil du modtage svar på din henvendelse via digital post.

Med venlig hilsen

Plan og Byg

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Rådhuset.: 39 98 00 00 | Plan og Byg: 39 98 00 00

Find information på www.gentofte.dk

----------------------------------------------

Der er oprettet en ny kommentar til planen:

ID: 773
Ang: plan 108 Kommuneplan 2021
Dato: 25-06-2021 12:37:00

Navn: Linda Boye/Kroppedal Museum
Adresse: Kroppedals Allé 3
Postnr: 2630
By: Taastrup
Tlf: 29462403   
Email: linda.boye@kroppedal.dk

Emne: Informationer på det viste kort
Kategori: Kommentar
SvarTekst:
Det er meget fint at vise Dots med markering af Københavns Befæstning, men det ville give en større kulturel
bredde, hvis I også viser alle de fredede fortidsminder, som kommunen rummer. Brugt eventuelt Kulturhistorisk
Oversigt, Oldtiden eller databasen fund og Fortidsminder.

----------------------------------------------

mailto:infhosting@niras.dk
mailto:lne@gentofte.dk


Fra: Dkplan automailer
Til: Lis Jensen (LNE)
Emne: Linda Boye/Kroppedal Museum fremsender Kommentar til plan 108
Dato: 25. juni 2021 12:40:44

Tak for din henvendelse til Gentofte kommune

Din henvendelse vil sammen med de øvrige indsigelser og ændringsforslag blive forelagt Gentofte
Kommunalbestyrelses økonomiudvalg efter høringsfristens udløb.

Efter kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen vil du modtage svar på din henvendelse via digital post.

Med venlig hilsen

Plan og Byg

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Rådhuset.: 39 98 00 00 | Plan og Byg: 39 98 00 00

Find information på www.gentofte.dk

----------------------------------------------

Der er oprettet en ny kommentar til planen:

ID: 774
Ang: plan 108 Kommuneplan 2021
Dato: 25-06-2021 12:41:00

Navn: Linda Boye/Kroppedal Museum
Adresse: Kroppedals Allé 3
Postnr: 2630
By: Taastrup
Tlf: 29462403   
Email: linda.boye@kroppedal.dk

Emne: Charlottenlund Slotspark
Kategori: Kommentar
SvarTekst:
Parken rummer 16 synlige og fredede gravhøje samt kendskab til mange overpløjede gravhøje. Ingen af
gravhøjene er formidlede, men hvis der blev lagt vægt på dette kunne det forøge herlighedsværdien samt give
en større forståelsen af de kulturelle mindesmærker i parken.

----------------------------------------------

mailto:infhosting@niras.dk
mailto:lne@gentofte.dk


Fra: Dkplan automailer
Til: Lis Jensen (LNE)
Emne: Linda Boye/Kroppedal Museum fremsender Kommentar til plan 108
Dato: 25. juni 2021 12:45:44

Tak for din henvendelse til Gentofte kommune

Din henvendelse vil sammen med de øvrige indsigelser og ændringsforslag blive forelagt Gentofte
Kommunalbestyrelses økonomiudvalg efter høringsfristens udløb.

Efter kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen vil du modtage svar på din henvendelse via digital post.

Med venlig hilsen

Plan og Byg

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Rådhuset.: 39 98 00 00 | Plan og Byg: 39 98 00 00

Find information på www.gentofte.dk

----------------------------------------------

Der er oprettet en ny kommentar til planen:

ID: 775
Ang: plan 108 Kommuneplan 2021
Dato: 25-06-2021 12:46:00

Navn: Linda Boye/Kroppedal Museum
Adresse: Kroppedals Allé 3
Postnr: 2630
By: Taastrup
Tlf: 29462403   
Email: linda.boye@kroppedal.dk

Emne: Christiansholms Mose
Kategori: Kommentar
SvarTekst:
Christiansholms Mose gemmer formentlig stadig på væsentlige spor efter de første bønder i området. Der er
tidligere gjort fund af 5000 år gamle bevarede trægenstande, krukker m.v. Området er værdifuldt og rummer
muligheder for væsentlige arkæologiske fund.
Der bør tages hensyn til denne viden ved enhver ændring af terrænforhold eller lignende i området.

----------------------------------------------

mailto:infhosting@niras.dk
mailto:lne@gentofte.dk


1/7

Dok. 21/03817-8 Til arbejdsbrug/Restricted

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39314878

Dato:
30. juni 2021

Forfatter:
DUH/XDKOL

Gentofte Kommune

H ØRI NGSSVAR FRA ENERGI NET
ELTRANSM ISSION A/S VEDR. FORSLAG TIL
KOMM UNEPLAN 2021 FOR GENTOFTE
KOMM UNE

Energinet Eltransmission A/S har modtaget information om, at forslag til ”Gentofte Kommune-

plan 2021”er i høring. Høringsfristen er den 19. juli 2021.

Hvem er Energinet Eltransmission A/S:

Det kan indledningsvis oplyses, at Energinet Eltransmission A/S ejer, driver og bygger eltrans-

missionsnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi og opretholde elforsynings-

sikkerheden -og ejer eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Energinet Eltransmission A/S er et datterselskab i Energinet, som er en selvstændig offentlig

virksomhed, oprettet af Klima-, Energi-og Forsyningsministeren.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettet.

Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i

kommuneplanlægningen”.

Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 5 skal kommuneplanen indeholde ret-

ningslinjer og kort for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Eltransmission gør i nærværende høringssvar såledesopmærksom på vores elanlæg, såden se-

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
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Mange steder i landet ønsker grønne energiselskaber og kommuner at sætte vindmøller og

især nye, store solcelleanlæg op. Men ikke alle steder kan elnettet tage imod ny, stor elproduk-

tion. Energinet og Dansk Energi offentliggør et kort, der guider til gode placeringer. Læs mere

her.

Bemærkninger

Eltransmission har ingen bemærkninger til Gentofte Kommunes forslag til "Kommuneplan

2021”, der giver anledning til indsigelse, men vi har nedenstående tekniske bemærkninger,

som skal fremgå i retningslinjerne for kommuneplanen i form af:

visning af Eltransmission elanlæg i et oversigtskort(vedlagt)

en kort beskrivelse af vores eltransmissionsanlæg og de begrænsninger der er i areal-

anvendelsen omkring dem.

Vi har bemærket, at vores elanlæg er nævnt i Kommuneplanen men ikke vist på et kort:

”Elforsyning”

El-transmissionsnettet er sikret ved en tinglyst deklaration. Det betyder blandt andet,

at der inden for en given afstand til ledningsanlæg ikke uden meddelt dispensation kan

etableres anlæg af nogen art eller foretages terrænændringer, herunder beplantning.

Læs mere om forsigtighedsprincipper, beplantning ved jordkabler, fremtidige planer og

øvrige generelle informationer vedrørende El-transmissionsnettet på Energinets hjem-

meside.

Teknisk bemærkning 1 -Eltransmissions elanlæg:

Af det vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit GentofteKommune_17052021.pdf, frem-

går Eltransmissions elanlæg i Gentofte Kommune. Eltransmission har jordkabler i kommunen.

https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2021/03/24/Nyt-danmarkskort-guider-til-gode-steder-for-tilslutning-af-solceller-og-vindmoeller
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Kortudsnit (GentofteKommune_17052021.pdf):

Teknisk bemærkning 2 - Servitut:

Eltransmissions elanlæg er generelt sikret ved tinglyste servitutter.

Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftlednings- og jordkabelanlæg ikke uden

meddelt dispensation kan laves fysiske ændringer og etableres anlæg af nogen art. Servitutare-

alet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes med-

delt.

Teknisk bemærkning 3 - Tekniske anlæg i kommunen:

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektri-

ske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske anlæg og andre ob-

jekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke anbringes så nær hin-

anden, at der derved kan opstå fare.

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu-

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til

det allerede placerede”.
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Følgende sikkerafstande skal derfor, i henhold til ovenstående, indarbejdes i ”Retningslinjerne”

for den endelige kommuneplan for Gentofte Kommune:

Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare eller ske

skade for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Eltransmission an-

befaler følgende sikkerhedsafstand mellem elanlæg og elektrisk ledende høje objekter,

herunder fx vindmøller, antenner, lysmaster:

Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal bl.a. sikre, at placering af høje elektrisk le-

dende objekter ikke påfører Eltransmissions jordkabelanlæg skader ved lynnedslag.

* Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller

ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk ar-
bejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Sikkerhedsafstanden til jordkabelanlæg er illustreret herunder:

Teknisk bemærkning 4 - Beplantning:

I servitutarealet for jordkabelanlæg tillader vi ikke beplantning med dybdegående rødder over

vores kabelanlæg, idet rødder kan beskadige jordkablerne både ved gennemboring eller ved, at

rødderne rykker jordkablerne i stykker, hvis træer vælter i storm. Eltransmission kan om ønsket

udlevere en liste over planter med ikke-dybdegående rødder, som vi tillader inden for servitut-

bæltet.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Eltransmission gør i nærværende afsnit ”Særlige opmærksomhedspunkter” opmærksom på po-

tentielle konflikter mellem planer for Gentofte Kommune og Eltransmissions elanlæg.

Høje elektrisk ledende objekter nær Eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke pla-

ceres nærmere end 50 m fra respektafstanden* til jordkabler, uden foranstaltnin-

ger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden.
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Opmærksomhedspunkterne er fremkommet på baggrund af en screening af forslag til ramme-

områder i kommuneplanen og udelukker således ikke, at der også kan være andet i Kommune-

planen, som konflikter med Eltransmissions elanlæg.

Detailplanlægning af nedenstående listede rammeområder skal ske med hensyntagen til de

tekniske/øvrige bemærkninger, herunder bl.a. ved placering af høje genstande samt planlæg-

ning af arealanvendelsen indenfor servitutbæltet.

Planområderne er følgende:

Ramme-

område
Kortudsnit fra Plandata.dk

Kommentar

(Tekst med kursiv er fra forslag til Kommuneplan)

6.F2

(Gammelmosen ved

Kellersvej):

Specifik anvendelse er angivet til større rekreativt

område.

Eltransmission har elanlæg, der går gennem

rammeområdet.

5.D2

(ØrnegårdsvejGenbrugsplads):

Generel anvendelse er område til offentlige formål.

Der er mulighed for erhverv foreneligt med områ-

dets øvrige anvendelse, administration m.v. samt la-

gerog værkstedsfunktioner.

Eltransmission har elanlæg, der går gennem

rammeområdet.
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Øvrige oplysninger

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:

Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfel-

ter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater,

uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af,

hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtids-

virkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke

er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. For-

sigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på

eksisterende højspændingsanlæg.

Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børne-

institutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete

situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.”

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere

af højspændingsanlæg. Eltransmission ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsar-

bejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljø-

screening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes

Landsforening: http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graenseva-

erdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/.

For yderligere oplysninger om magnetfelter ved elforsyningsanlæg på hjemmesiden www.mag-

netfeltudvalget.dk

WMS/WFS-tjeneste:

Til orientering har Eltransmission en WMS/WFS-tjeneste, som giver adgang til det overordnede

eltransmissionsnet (midte af ledningstracéer) for både luftledninger og jordkabler.

Data er tilgængelige via geodata-info.dk: http://www.geodata-info.dk/Por-

tal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Politiske retningslinjer og fremtidige planer:

Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte

forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt offentlig-

gjorte kriterier for elnettets dimensionering. Læs evt. mere på Energinets hjemmeside her.

http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/
http://magnetfeltudvalget.dk/sundhed/forsigtighedsprincipper-og-graensevaerdier/vejledning-i-forsigtighedsprincippet/
http://www.magnetfeltudvalget.dk/
http://www.magnetfeltudvalget.dk/
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f
https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Elnettet-i-2040
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De aktuelle og historiske netudviklingsplaner kan findes her.

Vi imødeser modtagelse af kvittering for nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 21/03817.

Bilag:

Kort (GentofteKommune_17052021.pdf)

Venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler –Team 3. parter -El
Arealer og Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275

https://energinet.dk/El/Eltransmissionsnettet/Netplanlaegning
mailto:3.parter@energinet.dk
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Movias høringssvar til Gentofte Kommunes forslag til kommuneplan 

Gentofte Kommune har sendt forslag til kommuneplanstrategi i høring med frist d. 19. juli 2021. Movia 

kvitterer for muligheden for at indgive høringssvar. Fokus for Movias bemærkninger er, at kommune-

planen afspejler et styrket samarbejde og dialog om sammenhængende kollektiv mobilitets betydning 

for kommunal planlægning. Grøn og bæredygtig kollektiv mobilitet skaber gode rammer for erhverv og 

uddannelse og bidrager til at sikre vækst og udvikling.   

Movia ønsker således med høringssvaret at bidrage til mobilitetsperspektivet i kommuneplanen med 

afsæt i sammenhængen mellem Kommuneplan 2021 og Movias Mobilitetsplan. 

Det strategiske net 

I Movias Mobilitetsplan 2020 har kommuner og regioner aftalt det strategiske net. Det strategiske net 

er sammen med banerne den stærke rygrad i den kollektive transport, som borgerne og virksomhe-

derne kan stole på, fordi der her er forudsigelighed og stabilitet i den tilbudte service. Det strategiske 

net understøttes med gode stationer og busterminaler som knudepunkter med fokus på at få flere til at 

rejse med kollektiv transport. Et styrket strategisk net bidrager til, at vi i fællesskab opnår den sam-

fundsøkonomiske og klimamæssige gevinst, der er ved, at flere kører sammen og dermed bidrager til 

reduktion af trængslen og medvirker til fortsat fremkommelighed på den eksisterende infrastruktur. 

Movia foreslår på den baggrund, at Gentofte Kommune i forslag til kommuneplanen viser det strategi-

ske net for den kollektive transport. 

 

Kommunen kan f.eks. indsætte kortet over det strategiske net i forbindelse med afsnittet om Trafik un-

der retningslinjer i forlængelse af s. 150, hvor tre kort over kommunens vejnet og cykelstier i forvejen 

fremgår. 

Links til kortdata, hvor det strategiske net kan rekvireres, er indsat nederst i dokumentet. 

Grøn omstilling, vækst og bosætning 

Den kollektive mobilitetsservice understøtter erhvervsudvikling og bosætning. På s. 73 i afsnittet om 

Fremkommelighed nævnes det, at den decentrale centerstruktur betyder korte daglige indkøbsrejser 

med et lavt transportbehov med bil internt i kommunen. Movia foreslår, at der suppleres med et per-

spektiv om kollektiv transport, eksempelvis således: ” 

”Centerstrukturen er således med til at opfylde trafikale og miljømæssige målsætninger om trafiksik-

kerhed, lavt energiforbrug og begrænsning af luftforurening og trafikstøj, men også en nem og sund 

transport på cykel, til fods og med kollektiv transport.” 

Movia bakker op om Gentofte Kommunes direkte kobling mellem mobilitet og en bæredygtig og klima-

venlig udvikling for kommunen og virksomhederne.  

Kollektiv mobilitet giver et centralt bidrag til at nå både klima- og miljømålsætninger, ikke mindst hvis 

der er tale om elbusser. Den positive prisudvikling på elbusser gør, at flere vælger eldrevne busser, 

mailto:movia@moviatrafik.dk


Side 2 / 3 

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK 2500 Valby, +45 36 13 14 00, movia@moviatrafik.dk, moviatrafik.dk 

som både er et plus i forhold til et reduceret klimaaftryk og samtidig bidrager til mindre støj og luftforu-

rening lokalt. Den grønne omstilling for busserne er godt i gang i Gentofte Kommune og en udfasning 

af de traditionelle dieselbusser er påbegyndt. 

Movia ser frem til et fortsat samarbejde med Gentofte Kommune om at fremme en nem, hurtig og flek-

sibel transport, bl.a. gennem velplanlagte busruter, som giver en god udnyttelse af den kollektive 

transport til og fra arbejdspladserne. I kommuneplanen nævnes Gentofte Kommunes arbejde med en 

DK2020 klimaplan. Her bidrager Movia gerne med rådgivning til i forhold til grøn og bæredygtig kollek-

tiv mobilitet. 

Med afsæt i Movias Mobilitetsplan indgik Gentofte Kommune i 2020 i et samarbejde med København, 

Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner om en større BRT-undersøgelse 

af den regionale buslinje 150S, som kører fra Nørreport Station til Kokkedal Station via Lyngbyvej og 

Helsingørmotorvejen. Denne undersøgelse viste, at der er byudviklingsplaner for knap 900.000 etage-

meter langs linjen, som indeholder nye boliger, studie- og arbejdspladser. Undersøgelsen viste, at 

denne byudvikling, og en opgradering af linjen, ville rumme et potentiale på mellem 21 % og 27 % 

flere passagerer på linjen svarende til mellem 3.800 og 4.900 nye passagerer per hverdag.  

Samlet set viste undersøgelsen et eksempel på, hvordan den stigende trængsel på Helsingørmotorve-

jen og de store udviklingsplaner nord for Gentofte kan optages af bæredygtig transport og samtidig 

skabe bedre forbindelser til f.eks. Jægersborg Station. 

Til efteråret 2021 præsenterer Region Hovedstaden og kommunerne langs linje 150S en ny analyse af 

linjen efter principperne fra Movias buskoncept +Way. Her vil der bl.a. være fokus på muligheden for 

at etablere kombinerede bus- og nødspor på Helsingørmotorvejen, så der samlet set kommer øget 

fremkommelighed for de rejsende til de mere end 85.000 arbejdspladser og 81.000 studiepladser 

langs linje 150S.  

På baggrund af de positive resultater fra BRT-studiet anbefaler Movia, at Gentofte Kommune fremhæ-

ver korridoren langs linje 150S som en vigtig busforbindelse, der skal sikres bedst mulig fremkomme-

lighed på strækningen i Gentofte Kommune, hvilket kan ske ved omprioritering af de eksisterende vej-

arealer og fortsat deltage i det tværkommunale samarbejde om linjen. 

Styrket kollektiv mobilitet  

Den kommende letbane på Ring 3 vil øge sammenhængen i den kollektive transport, bl.a. transporten 

til og fra arbejdspladserne i erhvervs- og boligområderne i Vangede. I forbindelse med omlægningen 

af busserne (Nyt Bynet), da Cityringen åbnede, har Gentofte Kommune været gode til at nå pendlerne 

med målrettet kommunikation i øjenhøjde. Forslaget til kommuneplan nævner, at der ved standsnings-

stederne også kan skabes bedre sammenhæng til de nærliggende erhvervsområder og arbejdsplad-

ser i kommunen.  

Når letbanen i Ring 3 styrker den kollektive mobilitet kan også busserne og de gode skift understøtte 

den samlede anvendelse af Letbanen og den store investering i øget kollektiv mobilitet. Her er arbej-

det med god kobling til busnettet, gode skift og mikromobilitetsløsninger vigtige for at sikre at den sam-

lede investering i ny, kollektiv infrastruktur bliver udnyttet fuldt ud.  

Movia ser frem til et fortsat tæt samarbejde om dette i forbindelse med bustilpasningen til letbanen. 
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Et styrket samarbejde 

Movia bidrager gerne fremadrettet til Gentofte Kommunes indsats for at omsætte kommuneplanens 

mål i forbindelse med konkrete indsatser og projekter.  

Movia ser frem til fortsat at bidrage med rådgivning om de bedste grønne løsninger, både i forbindelse 

med udbud af den kollektive transport og i det videre planlægningsarbejde sammen med Gentofte 

Kommune. Movia vil i den forbindelse gerne tilbyde et møde, hvor den fremadrettede indsats for at 

sikre sammenhængende, attraktiv mobilitet kan drøftes nærmere, herunder Movias bistand hertil. 

 

Venlig hilsen 

Peter Rosbak Juhl, Udviklingschef 

Udvikling, Trafik og Planlægning 

Direkte: 

Mobil: 

E-mail: 

+45 36 13 18 20 

+45 24 34 15 85 

prj@moviatrafik.dk 

 

Ang. rekvirering af Movias del af det strategiske net 

For Movias del af det strategiske net er der herunder links til de kortdata, som Gentofte Kommune har 

mulighed for at hente fra Movia til brug herfor: 

ArcGIS Server Map Service: https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/rest/services/Kom-

mune/BusInfo/MapServer 

WMS Service: https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapS-

erver/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities  

 

WFS Service: https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapS-

erver/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities 

 

mailto:movia@moviatrafik.dk
mailto:prj@moviatrafik.dk
https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/rest/services/Kommune/BusInfo/MapServer
https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/rest/services/Kommune/BusInfo/MapServer
https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities
https://geoservices.moviatrafik.dk/arcgis/services/Kommune/BusInfo/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 

Vi har med interesse læst jeres forslag til Kommuneplan 2021. På den 

baggrund vil kommunalbestyrelsen fortsat gerne opfordre Gentofte 

Kommune til at indgå i relevante dialoger med Lyngby-Taarbæk Kom-

mune om: 

• Initiativer til at styrke sammenhængende værdifulde grønne om-

råde, der kendetegner området i såvel Gentofte som Lyngby-

Taarbæk Kommuner. 

• Inspiration til tiltag i forbindelse med oversvømmelse, erosion og 

havstigning samt klimatiltag, der vurderes at kunne ”overskride” 

kommunegrænsen. 

• Initiativer til at styrke og forbedre cykelforbindelser, stinet og 

kollektiv trafik samt øvrige trafikale forbindelser i bred forstand 

af interesse for ikke alene beliggenhedskommunen. 

 

Hvis Gentofte Kommune ønsker dialog om andre emner, er vi meget 

interesseret heri, og vi hører således meget gerne fra jer. Kontakt kan 

ske til byplan@ltk.dk, til afdelingsleder for Plan og Erhverv Anna Thun 

på tlf. 2155 9380 eller til Centerchef Sidsel Poulsen på tlf. 2137 5839. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Sofia Osmani 

 

Borgmesteren 

Dato: 28-06-2021 

J.nr.:    01.01.00-P17-4-21 

Ref: evp 

 

Gentofte Kommune 

Sendes via høringsportal 

 

Lyngby Rådhus 

Lyngby Torv 17 

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 45 97 30 00 

 

borgmester@ltk.dk 

 

www.ltk.dk 



 

 

 

 

Novo Nordisk A/S 

NN Environment  

Novo Allé 1 

DK-2880 Bagsværd 

Telefon: 

+45 4444 8888  

Direkte: 

 +45 30 798 331  

 

Email: 

mmqg@novonordisk.com 

Internet: 

www.novonordisk.com 

 

 

 

Gentofte Kommune 

Bernstorffsvej 161 

2920 Charlottenlund 

 

Sendes via høringsportal 

 

 15. juli 2021 

  

Høringssvar til forslag til Gentofte Kommuneplan 2021 
 

 

Vi har med interesse læst forslag til Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune. 

 

Novo Nordisk A/S har erhverv flere steder i Kommunen i form af produktion, laboratorier, kontorer 

samt kursus- og konferencecentre. 

 

På tre af lokaliteterne er der ikke sammenhæng mellem de specifikke rammer og de faktiske forhold. 

Dette begrænser drift- og udviklingsmulighederne, idet det forhindrer, at der kan udarbejdes/revide-

res lokalplaner, og fordrer, at Novo Nordisk søger dispensation til enhver mindre ændring, som ikke 

nødvendigvis understøtter helheden og er fremtidssikret. 

 

For både Niels Steensens Vej 2-8, ramme 5.D4, og Brogårdsvej 66, ramme 5.D5, er den generelle an-

vendelse fastlagt til offentlig formål med specifik anvendelse som hhv sundhedsinstitutioner og offent-

lige formål. 

 

Rammerne for Brogårdsvej 66 og Hagedornsvej 1, ramme 6.E3, angiver maksimale bebyggelsespro-

center, som er langt under det aktuelt bebyggede, og derfor skal der dispensation til selv mindre om-

bygninger. 

 

Vi vil henstille til, at rammerne for Brogårdsvej 66, Hagedornsvej 1 og Niels Steensens Vej 2-8 bringes 

i overensstemmelse med de faktiske forhold samt levner mulighed for fortsat drift og udvikling, jf. reg-

lerne for produktionsvirksomheder af national interesse, og så der kan udarbejdes/revideres lokalpla-

ner, der kan sikre en udvikling i god sameksistens med omgivelserne. 

 



 

Side 2 af 3 

Brogårdsvej 66 

Gentofte Kommune har med mail af 18. juni 2021 informeret om, at Bolig- og Planstyrelsen har vurde-

ret, at Novo Nordisk på Brogårdsvej er en produktionsvirksomhed af national interesse. Det betyder: 

”at kommunalbestyrelsen i planlægningen skal sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktions-

virksomheder af national interesse” jf Erhvervsstyrelsens Oversigt over nationale interesser pkt 1.1.1.  

 

Gentofte Kommune oplyser i e-mailen, at en generel bemærkning: ”Hensyn til produktionsvirksomhe-

der af national interesse, jf. generelle rammer for hele kommunen” foreslås indarbejdet i de spefikke 

rammer for berørte områder i Kommuneplanen. Novo Nordisk vil henstille til, at de enkelte punkter i 

de specifikke rammer tilrettes, så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold og også giver mu-

lighed for drift og udvikling i form af tidssvarende bygninger, der lever op til de løbende stigende 

myndighedskrav til farmaceutisk produktion, f.eks. ind- og overdækning af tekniske installationer. 

 

På Brogårdsvej 66 har der været erhverv med tung industri siden de nuværende bygninger blev op-

ført i årene 1926-1949 af Nordisk Insulinlaboratorium, nu Novo Nordisk A/S. På trods af det, er den 

specifikke ramme for området forslået til offentlige formål, en maksimal bebyggelsesprocent på 60 

(aktuelt 115),  maksimalt 4 etager (aktuelt 9) og maksimalt bygningshøjde på 15 m (aktuelt > 20 m.) 

 

Forslag til specifikke rammer for 5.D5: 

Anvendelse: Erhverv 

Specifik anvendelse: Tung industri 

Maksimal bebyggelsesprocent (svarende til udbygning med ca 500 m2): 125 

Maksimale antal etager (inkl teknik): 10 (halve etager inklusive) 

Maksimal højde (inkl tekniske installationer): 25 m 

 

Hagedornsvej 1 

Også Novo Nordisk på Hagedornsvej har Bolig- og Planstyrelsen vurderet som produktionsvirksom-

hed af national interesse. 

 

Her er det først og fremmest bebyggelsesprocenten på 80 (aktuelt 119) og det maksimale antal etager 

på 5 (aktuelt 5 uden teknik), der begrænser mulighederne for drift og udvikling. 

 

Forslag til specifikke rammer for 6.E3: 

Maksimal bebyggelsesprocent (svarende til udbygning med ca 2.000 m2): 125 

Maksimale antal etager (inkl teknik): 6 

 



 

Side 3 af 3 

Niels Steensens Vej 2-8 

Steno Diabetes Center har ligget her med hospitalsfunktion, laboratorier og kontorer. Med overdragel-

sen af Steno Diabetes Center til Region Hovedstaden og bygning af nye faciliteter ved Herlev Hospital 

er fraflytningen snart en kendsgerning. 

 

Novo Nordisk vil gerne fortsat have aktiviteter på området og i bygninger med respekt for både områ-

dets parklignende karakter og de bevaringsværdige bygninger. Novo Nordisk aktiviteter kategoriseres 

normalt ikke som offentlig formål 

 

Forslag til specifikke rammer for 5.D4: 

Det vil det være formålstjenligt for den fremtidige anvendelse af området, at den specifikke ramme for 

området fastlægger anvendelsen til erhverv med mulighed for specifik anvendelser til erhvervsom-

råde, kontor- og serviceerhverv, industri og/eller let industri. 

 

 

I er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af og dialog om ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marianne Mølgaard 

Construction Compliance Consultant 



Til Gentofte Kommune, Plan og Byg   Den 13. juli 2021 
  
Hermed bemærkninger til det aktuelle kommuneplanforslag fra Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelin-
gen for københavnsområdet 
 
Generelt: Som i kommuneplan 2017 finder vi det meget fint med planens store vægt på ikke blot at bevare, 
men også at styrke de grønne områder, herunder at opgaver vedr. fredede områder og naturtyper priorite-
res højt, og at der skabes naturkvalitet i de rekreative områder og struktur. Desuden påskønner vi kommu-
neplanforslagets vægt på Natura 2000, herunder bestræbelserne på at reducere overløbene til kommunens 
Natura 2000-område, Gentofte Sø & Brobæk Mose. 
 
Det er en stor mangel, at samtlige forslagets kort tilsyneladende mangler signaturforklaring! Er der et fif 
hertil, som måske ikke ses let eller virker på alle computere? 
  
Side 111-117, afsnit om Det grønne Danmarkskort. Det er lidt fattigt og tyndt, at Gentofte Kommune ikke 
kan finde på andre nye økologiske forbindelser at udpege end Ordrupgård Park – som forbindelse mellem 
Ellemosen og Ordrup Krat. Her er i høj grad brug for kommunal nytænkning og vovemod, hvilket også ville 
øge kommunens chancer i den igangværende konkurrence om at være landets vildeste kommune. Kommu-
nen har jo gode erfaringer med genåbning og restaurering af vandløbene Hvidørebækken og Ellebækken 
(”Gentofte Rende”). I bogen Vand finder vej fra 1977 af kommunens hofhistoriker, L. Gotfredsen, findes et 
kort over alle kommunens vandløb, åbne såvel som (især) rørlagte, og det ville være oplagt at genåbne et 
eller flere af disse som økologiske forbindelser. Særligt oplagt er nok Vangede Bæk mellem Nymosen og 
Søborghusrenden. 
 
Side 52, 91-101 og 682: I afsnittene om kulturmiljøerne og kulturarven samt om de specifikke rammer for 
følgende elementer af kulturarv bør også følgende medtages:  

1) Folkeparken med lindealléen fra 1744, 
2) Vangede Kilde, 
3) Den sidste tilbageværende længe af Brogården (nr. 27 på vejen Søbredden i Vangede). 

Dette gjorde DOF også opmærksom på i vores høringssvar til kommuneplanforslaget i 2017, hvortil kommu-
nen svarede flg.: ”De kulturhistoriske interesser i forbindelse med bymiljøerne bliver vurderet i forbindelse 
med lokal- og anden planlægning. I den sammenhæng vil bemærkningerne vedrørende den tilbageværende 
længe af Brogården, Lindealléen i Folkeparken samt Vangede Kilde blive vurderet.” Vi skal derfor hermed 
tillade os at bede om resultatet af denne/disse vurdering(er), på forhånd tak. 
  
Side 112: Kortet burde formentlig vise bl.a. arealer med fredskov, skovbyggelinjer, søbeskyttelseslinjer mv.; 
i givet fald mangler bl.a. fredskovarealet på hjørnet af Søgårdsvej og Ribisvej samt skovbyggelinjerne om-
kring Folkeparken i Gentofte (”Gentofte Park”) og Brobæk Mose, hvilket DOF også gjorde opmærksom på, 
var tilfældet, i de to foregående kommuneplaner. I det hele taget mangler kortet en signaturforklaring og 
er derfor uanvendeligt. 
 

Side 730: I afsnittet ’Specifikke rammer’ bør det for delområde 5.D20, Brogårdsvej, tilføjes, at arealet gen-
nemskæres af søbeskyttelseslinjen, hvilket DOF også gjorde opmærksom på i sine kommentarer til kommu-
neplanerne i 2013 og 2017. 
 
Side 754: I afsnittet ’Specifikke rammer’ er det for delområde 5.F2, Brobæk Mose og Gentofte Sø, uaccepta-
belt med en bebyggelsesprocent på op til 10 i op til 6 meters højde i et Natura 2000-område. Området er 
således langt svagere beskyttet end fx delområde 5.F4, Gentofte Park, hvorom det udtrykkelig er anført, at 
delområdet ikke må bebygges. Det samme må være tilfældet for delområde 5.F2. Dette gjorde vi også op-



mærksom på i vores høringssvar til kommuneplan 2017, hvortil kommunen svarede: ”Der må ifølge de ge-
nerelle rammer for området ikke opføres bebyggelse, som ikke har direkte forbindelse til områdets natur-
værdi. Udpegning som Natura 2000 område er umiddelbart ingen hindring for at etablere mindre bygnin-
ger, såfremt det ikke påvirker de naturtyper og arter, som området er udpeget for.” Hvordan kan man kalde 
op til 10 % bebyggelse på op til 6 meters højde for ”mindre bygninger”? Hertil kommer, at det mangler at 
anføres, at delområdet ikke blot er Natura 2000-område, men tillige omfattet af en deklarationsfredning fra 
1988, som i øvrigt også forbyder den nævnte bebyggelse. 

 
Side 762-763: I afsnittet ’Specifikke rammer’ er det for delområde 5.F8, Brobæk Mose ved Brogårdsvej, uac-
ceptabelt med en bebyggelsesprocent på helt op til 20 i op til 9 meters højde i et Natura 2000-område. Det 
er ganske vist korrekt, at dette delområde iflg. fredningskendelsen fra 1988 må bebygges efter forudgående 
lokalplanlægning, men udpegningen som Natura 2000-område har omstødt denne mulighed, hvilket DOF 
også gjorde opmærksom på i sine kommentarer til kommuneplanerne 2013 og 2017. Sætningen ”Evt. be-
byggelse må kun ske efter forudgående lokalplanlægning” bør derfor slettes helt. Og igen: Hvordan kan 
man kalde op til 20 % bebyggelse på op til 9 meters højde for ”mindre bygninger”? 
  
Side 860: I afsnittet ’Specifikke rammer’ er det for delområde 6.F5, Nymosen mv., uacceptabelt med en be-
byggelsesprocent på op til 10 i op til 6 meters højde. Delområdet bør imidlertid på ingen måde kunne be-
bygges. Dette gjorde DOF også opmærksom på i sine kommentarer til kommuneplan 2013. Og igen: Hvor-
dan kan man kalde op til 10 % bebyggelse på op til 6 meters højde for ”mindre bygninger”? 
 
Venlig hilsen 
Pva. Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelingen for københavnsområdet, 
Thomas Vikstrøm 
 



Fra: Dkplan automailer
Til: Lis Jensen (LNE)
Emne: Gentofte Sogns Grundejerforening fremsender Kommentar til plan 108
Dato: 15. juli 2021 10:13:24

Tak for din henvendelse til Gentofte kommune

Din henvendelse vil sammen med de øvrige indsigelser og ændringsforslag blive forelagt Gentofte
Kommunalbestyrelses økonomiudvalg efter høringsfristens udløb.

Efter kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen vil du modtage svar på din henvendelse via digital post.

Med venlig hilsen

Plan og Byg

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Rådhuset.: 39 98 00 00 | Plan og Byg: 39 98 00 00

Find information på www.gentofte.dk

----------------------------------------------

Der er oprettet en ny kommentar til planen:

ID: 781
Ang: plan 108 Kommuneplan 2021
Dato: 15-07-2021 10:13:00

Navn: Gentofte Sogns Grundejerforening
Adresse: søgårdsvej 18c
Postnr: 2820
By: gentofte
Tlf: +4560165933
Email: georg@famsandersen.dk

Emne: Kommuneplan 2021
Kategori: Kommentar
SvarTekst:
I de seneste 10 år er befolkningstallet og antallet af biler hjemmehørende i Gentofte Kommune steget.
I dagligdagen mærker vi stigningen i praksis. Flere biler kræver plads. I de bydele, hvor vi har handelsstrøg og
boligområder sammen, er parkeringspladskapaciteten dagligt under pres.
Udviklingen viser, at stigningen i antallet af biler ikke kun berører borgere, der flytter ind i nybyggede boliger.
Problemet er blevet forstærket af, at det i dag er normalt at familier i etageejendomme af ældre dato har mindst
1 bil. Problemet syntes stigende og forværres også af, at vejene omkring etagebyggeri, især byggeri af ældre
dato, er smalle og derfor kan være svært fremkommelige.

Vi vil derfor foreslå, at der i kommuneplanen indarbejdes, at der laves en kortlægning over antal af biler
hjemmehørende i områder med etageboliger med henblik på, at finde løsninger for behovet for yderligere
parkeringsmuligheder.

Venlig hilsen
Gentofte Sogns Grundejerforening

Bjarne Skovsbøll          Georg Sandersen
Formand                       Næstformand
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Høringssvar til Gentofte Kommunes forslag til kommuneplan 2021 fra Danmarks Naturfrednings-
forening-Gentofte (DN-Gentofte) 
 

DN Gentofte påskønner, at kommunen også̊ i den kommende planperiode har valgt at have fokus på at 
være aktiv klimakommune med fokus på såvel bæredygtig byudvikling som udvikling af den grønne struktur i 
Gentofte, og at denne skal fastholdes og styrkes.  

 
1.  Overordnede kommentarer 
 
1.1 Bevaring af træer, mere grønt og biodiversitet 
  
 DN-Gentofte bakker op om sikringen af det grønne vejbillede som en del af den fortsatte indsats for at 

bevare kommunens grønne karakter, og udvikle de kvaliteter, som kommunens kulturhistorie, grønne 
områder og veje rummer. Udsættelse af lokalplan 423 om hegning dokumenterede tydeligt, at det 
haster med at sikre det Grønne Gentofte langs kommunens veje. 

 
 DN-Gentofte håber at kommunens status som Klimakommune Plus kan inspirere fx til yderligere 

indsatser på veje og friarealer, fx med øget naturpræg og biodiversitet som temaer. 
 
 
 DN Gentofte henstiller, at: 
 

• Der kontinuerligt skal arbejdes for at styrke kommunens grønne struktur uanset ejerforhold  

• Gentofte Kommune udarbejder en egentlig træpolitik, herunder en kortlægning og plan for bevarelse 
af samtlige bevaringsværdige træer i kommunen 

 
 

 
 
 DN-Gentofte ser frem til at fortsætte det gode samarbejde direkte og bl.a. gennem følgende fora; 
 

Grønt Råd 
Bæredygtigt netværk Gentofte 
Grøn Guide Gentofte 

 
 
 
1.2 Rent vand 
 
 DN-Gentofte har med glæde noteret, at der er sprøjtefrit på alle kommunale områder - og foreslår, at 

man udvikler modellen med fortsat sikring af nedsivningsområder uden sprøjtning også på privatejede 
og statsejede grunde. 

 
 
  
 

Øresund 
 
 DN-Gentofte henstiller til, at 

• Gentofte Kommune gør alt, hvad der er muligt for at begrænse overløb og udløb af spildevand 
i Øresund.  

• Gentofte Kommune fortsat skal have stor fokus på at forhindre spildevandsudledninger i 
Øresund – både ved etablering af flere regnvandsbassiner til at opsamle regnvand og ved at 
tilskynde boligejere til etablering af et tostrenget kloaksystem til separering af regn- og 



spildevand samt hurtigt at sikre, at der er et kommunalt system, disse boligejere kan tilkoble 
sig. 

• Gentofte Kommune opfordrer/skaber incitamenter til etablering af regnbede og faskiner. 

• Gentofte Kommune bakker op om Øresundsvandsamarbejdets og DNs mål om at gøre 
Øresund til en maritim nationalpark. 

• Gentofte Kommune fortsat er opmærksom på de miljømæssige konsekvenser af projekt 
Lynetteholm, som kan være i modstrid med intentionen om at gøre Øresund til maritim 
nationalpark. 
 

 
 Drikkevand 
 
 En ny opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at der er langt flere rester af sprøjtegift i 

vores grundvand end vi hidtil har troet. Når vandværkerne tidligere fandt sprøjtegift over 
grænseværdien, så tog de ofte konsekvensen og lukkede boringen - og siden 1994 er omkring 500 
boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift. I dag er der desværre så mange boringer med 
sprøjtegift, at vandværkerne i stigende omfang er tvunget til at blande sig ud af problemerne for at 
kunne levere nok drikkevand til vores vandhaner. Det vil sige, at vandværkerne blander rent vand 
sammen med vand med rester af sprøjtegift, indtil mængden af sprøjtegift er så lille, at vandet kan 
godkendes til drikkevand. I Gentofte kommune er der i 84,2 % (eller i 16 ud af 19) af kommunens 
drikkevandsboringer fundet rester af sprøjtegift - heraf 2 over grænseværdien. Oversigten over 
kommunernes vandkvaliteter kan findes her: https://www.dn.dk/nyheder/tjek-din-kommune-sa-ofte-er-
der-giftrester-i-grundvandet/  

 
DN Gentofte mener, at: 

 

• Alle former for sprøjtegifte nær vandboringer skal indstilles 

• Alle Gentofte Kommunes vandboringer skal være fri for sprøjtegifte og anden forurening 
 
  
 
1.3  Bæredygtigt Gentofte om bæredygtigt byliv  
 
 
 DN-Gentofte ser frem til at samarbejde med kommunen om udformningen og udviklingen af 

fremtidens byrum og parker, så de både giver større livskvalitet for borgerne og samtidig understøtter 
bynatur og biodiversitet i kommunen. Denne indsats kan kobles med alle former for kampagner for 
rent vand, vilde haver og friarealer og anden bynær natur. Vi er enige i, at det er vigtigt at udvikle 
vores bykommune så bæredygtigt som muligt, bl.a. i form af renovering frem for nybyggeri. 

 
 
1.4 Bæredygtigt byggeri 
 Regering og Folketing vedtog i enighed i 2020 en klimalov, som tilstræber en reduktion af 

drivhusgasser i 2030 med 70% i forhold til niveauet i 1990 – og reduktion som Gentofte Kommune 
med DK2020 ambitiøst har tilsluttet sig. Ifølge Regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg 
anslås denne sektor at stå for ca. 30% af den samlede danske CO2-udledning, hvorfor der er meget at 
hente her.  

 
Partnerskabet for Renovering, der består af 12 af byggeriets centrale organisationer, har gennem 
Rambøll fået udarbejdet en rapport, som undersøger klimaregnskabet ved renovering af eksisterende 
bygninger sammenholdt med nedrivninger og nyopførelser (https://dk.ramboll.com/medier/rdk/storre-
fokus-paa-renovering-kan-bringe-danmark-i-maal-i-2030).  
 
Rapporten fastslår, at det både klimamæssigt og økonomisk stort set altid er betragteligt mere 
fordelagtigt at renovere end at nedrive/nybygge - hvad enten det er enfamiliehuse eller store offentlige 
byggerier. Således dokumenterer rapporten, ”at de negative klima- og miljømæssige virkninger er 45-
55% større i CO2-regnskabet ved nedrivning af eksisterende bygningsmasse og genopførelse af ny”, 
end hvis der foretages gennemgribende renovering. 

https://www.dn.dk/nyheder/tjek-din-kommune-sa-ofte-er-der-giftrester-i-grundvandet/
https://www.dn.dk/nyheder/tjek-din-kommune-sa-ofte-er-der-giftrester-i-grundvandet/
https://dk.ramboll.com/medier/rdk/storre-fokus-paa-renovering-kan-bringe-danmark-i-maal-i-2030
https://dk.ramboll.com/medier/rdk/storre-fokus-paa-renovering-kan-bringe-danmark-i-maal-i-2030


 
Ifølge direktøren for Akademisk Arkitektforening, Lars Autrup; ”understøtter resultaterne i Rambølls 
rapport os i en antagelse, vi længe har haft om, at renovering ikke alene er vigtigt for at bevare vores 
kulturarv og bygninger af arkitektonisk kvalitet – det er også langt mere bæredygtigt at renovere frem 
for at bygge nyt, hvis man ser på det samlede CO2-regnskab. Det er utrolig vigtig viden og 
dokumentation, som viser, at det er helt afgørende, at politikerne, såvel som arkitekter og 
bygherrerådgivere, får et øget fokus på renovering, så Danmark kan komme i mål med 70%-
reduktionen af CO2-udslippet i 2030”. 
 
Der bliver lige nu revet huse ned og bygget nyt som aldrig før – også i Gentofte. Derfor er det – for at 
nå i mål med klimalovens og kommunens ambition - nødvendigt at etablere et grundlag, der effektivt 
minimerer nedrivning af funktionsdygtige bygninger og fremmer renoveringsløsninger. 
 
 
DN-Gentofte foreslår, at 
 

• Gentofte Kommune – for blandt andet at levet op til målene i DK2020 - overvejer og introducerer 
initiativer, som gør op med smid-væk-kulturen og som markant reducerer mulighederne for såvel 
offentlige som private bygherrer for at nedrive eksisterende bygninger, som kan renoveres.  

 
  

 
1.5 Støjreduktion 

DN Gentofte bakker op om alle tiltag, der kan reducere og afhjælpe den stigende støjbelastning fra 
trafikken. Herunder overdækning, støjskærme og nedsat hastighed. 

 
  
 
 
2.  Specifikke kommentarer 
 

Henvisninger til forslag til kommuneplan DN-Gentoftes kommentarer og anbefalinger 
 

Side 28: værdifulde kulturmiljøer: Her bør Strandvejen tilføjes til listen. Eftersom 
Ordrupvej og Jægersborg Allé allerede er 
bebyggede bystrøg med meget forskelligartet 
byggestil og bymiljø, er det så meget desto 
vigtigere at Gentofte Kommune værner om den 
bedst bevarede bydel/bymidte, kommunen 
indeholder. Dette er Strandvejen i Hellerup, som 
har unik (og stadig harmonisk) arkitektur af høj 
kvalitet.  
 

Side 29: Tuborg  Havneområder er vigtige og taknemmelige steder 
at gøre en by til et ’attraktivt og levende’ sted at bo.  
Byggeriet, der har fundet sted i Tuborg området 
siden 2000, har hidtil ikke udnyttet dette potentiale 
optimalt. Det henstilles, at naturindhold og 
offentlighedens adgang og ophold ved vandet i 
højere grad prioriteres ifm. det resterende byggeri. 
 

På side 99 Det fremgår, at der ”Ved ønske om byggeri, 
anlægsarbejder, tekniske anlæg og lignende 
ændring af arealanvendelsen skal foretages en 
konkret vurdering af konsekvenserne for eventuelt 
eksisterende sigtelinjer og akser af høj værdi. Her 
vil følgende principper blive lagt til grund: I 



Kyststrøget skal eksisterende markante udsigter og 
vigtige sigtelinjer, der skaber visuel sammenhæng 
fra bagvedliggende områder til Øresund sikres, så 
de ikke udviskes eller sløres.”  
 
Dette synes ikke altid prioriteret lige højt ved 
nybyggeriet ved Tuborg, hvorfor DN-Gentofte 
anbefaler, at man fremadrettet fokuserer ekstra på 
dette. 
 

På side 111 står under Havne og strandparker Det fremgår, at ”der kan etableres og udvides 
badestrande langs kommunens kyster, hvis det er 
foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre 
planmæssige interesser. De fysiske rammer om de 
kommunale havneanlæg søges styrket, så 
borgerne tilbydes bedst mulige betingelser for et 
mangfoldigt fritids- og friluftsliv ved kysten.”  
 
I lyset af dette anbefaler DN-Gentofte fortsat at 
arbejde for en mere naturpræget og tilgængelig 
kystlinje ved Tuborg og fra Hellerup til 
Charlottenlund Strandpark  

Side 36: Kulturmiljøer: DN-Gentofte mener at Forstbotanisk Have og 
Travbanen bør tilføjes listen over ’udpegede 
værdifulde kulturmiljøer. 
 

Side 54: Bæredygtige boligområder I tillæg til den nuværende tekst om at ’Byggeri i 
boligområder skal så vidt muligt bidrage til en 
bæredygtig udvikling, så miljøbelastningen 
mindskes og livskvaliteten øges’, anbefaler DN-
Gentofte, at det tilføjes; ’eksempelvis ved at 
renovere eksisterende bygninger frem for at rive 
ned og bygge nyt’. 
 
 

Side 56: Fortætning i villa-, række- og 
kædehusbebyggelse 

Her står der ”Ved lokalplanlægning kan der i visse 
tilfælde skabes mulighed for tættere 
haveboligformer eller opdeling af store huse til 
flerfamilieboliger. Dette mener vi må forudsætte, at 
det ikke fører til øget befæstelsesgrad og at 
parkeringsbehov løses på egen grund med grønne, 
diffusionsåbne belægninger.  
 

Side 69: Overordnet – men også relateret til side 
Erhvervsområde og område til blandet bolig og 
erhverv: 

For at leve op til vores ambitiøse klimamål 
anbefaler DN Gentofte mere fokus på renovering af 
eksisterende bygninger frem for nedrivning og 
nybyg.  
 

Side 76: Redegørelse – offentlige formål: Her står ”I planperioden 2021-2033 er følgende 
arealer reserveret til offentlige formål, herunder 
institutionsbyggeri. I alt 3,9 ha. Jægersborg Allé, 
Ibstrup - 1,2 ha Sauntesvej - 0,5 ha Solsiden - 1,2 
ha Ordrupdal - 1,0 ha.”  
 
DN Gentofte anbefaler, at disse områder bebygges 
bæredygtigt både på friarealer og bygninger. 
 



”Gentofte Kommune er siden 1960’erne blevet 
karakteriseret som fuldt udbygget. Dette betyder 
imidlertid ikke at byudviklingen er standset.”  
Vi lægger meget stor vægt på at Vilvorde 
omdannes og bebygges inden for det eksisterende 
byggefelt, og at det grønne areal syd for byggefeltet 
friholdes for bebyggelse og fastholdes som grønt, 
offentligt, rekreativt område. 
 

Side 84: Tabel. Værdifulde kulturmiljøer med 
link til de bærende bevaringsværdier 

Her bør Charlottenlund Skov og Forstbotanisk Have 
tilføjes. 
 

Side 100: Det grønne Gentofte: DN Gentofte bakker meget op om dette tiltag.  
 
Desuden vil DN Gentofte foreslå, at kommunen i 
tråd med det grønne Gentofte og i tråd med 
klimamålene overvejer at plante flere vejtræer, 
herunder meget gerne en allébeplantning på 
Bernstorffsvej.  
 

Side 108:  
 

Her står ” Charlottenlund Skov er af staten udpeget 
som biodiversitetsskov.” Dette skal opdateres med 
skovens nye status som ’urørt skov’. 
 

Side 132 under ’Vandløb, søer og kystvande’ Her står: ”De kystnære dele af Øresund opfylder 
ikke målsætningen om ”God økologisk tilstand” og 
”God kemisk tilstand” i Vandområdeplan 2015-
2021. Opfyldelse af målsætningen om ”God 
økologisk tilstand” og ”God kemisk tilstand” 
afventer, at staten leverer et tilstrækkeligt 
oplysningsgrundlag til at fastsætte de mest 
hensigtsmæssige indsatser ud fra et planmæssigt 
grundlag. Kystvandet Øresund er derfor undtaget 
krav om miljømål i 2021.” 
 
DN Gentofte opfordrer til, at GK samarbejder aktivt 
med kommuner og vandselskaber på begge sider 
af Øresund og lægger pres på staten for at ’levere 
et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til at fastsætte 
de mest hensigtsmæssige indsatser ud fra et 
planmæssigt grundlag’.  
 

 
 
3. Samarbejde 
 
DN-Gentofte ser frem til at et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med forvaltningen og politikere om 
projekter der fremmer en grøn, sund og smuk kommune. 
 
Kommunens store succes med inddragelse af såvel enkelt-borgere som foreninger i udvalgsarbejdet kan 
netop videreføres i forhold til: 
 

- Private veje og friarealer med regnbede med biodiversitet og træplantning 
- Biodiversitet og plantning på de mange friarealer i kommunen, hvor man kunne samarbejde med 

boligforeninger om tiltag ligesom det sker på private fællesveje  
- Rent vand-kampagner i samarbejde med Novafos, boligforeninger, grundejerforeninger og de 

grønne organisationer. 
 



Afslutningsvis kan DN-Gentofte tilslutte sig indholdet i DOF´s høringssvar. 

 
 
19.  juli 2021 
 
 
På vegne af DN-Gentofte 
 
Ann Thorsted og Ulrik Reeh 
Næstformand og formand 
 
 



     Dyssegård 15. juni 2021 
 
 
Gentofte Kommune      
Bernstorffsvej 161 
 2920 Charlottenlund 
 

Mulighed for at færdes langs Øresundskysten 

I den samlede Gentofte-Plan 2021 beskrives rammerne for rekreativ udfoldelse i vores kommune. På side 

76 står der: ”De grønne ressourcer og rammerne for den overordnede planlægning og de potentielle 

udviklingsmuligheder er beskrevet i Grøn Strukturplan.” Og i den står der så: ”Gentofte Kommune er en 

grøn kommune, som lægger vægt på adgang til natur og grønne områder i form af parker, naturområder, 

haveanlæg, kirkegårde, legepladser, strande og kystnære områder.” 

En del af de grønne værdier er beskrevet i Gentofte-Plan 2021 og i Grøn Strukturplan, men der mangler 

noget for at alle kommunens muligheder kan udfoldes fuldt ud til glæde for kommunens borgere. Det 

drejer sig om Øresundskysten. Den er stedmoderligt behandlet. Det eneste der står om vores unikke 

Øresundskyst i forbindelse med rekreative områder er følgende sætning i Grøn Strukturplan: ”Desuden 

lægges vægt på let adgang til at opleve kysten og vandet som en landskabelig og rekreativ ressource af stor 

betydning.” 

Det bør konkretiseres og skrives direkte ind i planerne, at det skal være muligt at gå langs hele kysten i 

Gentofte Kommune, så der bliver en sammenhængende kyststi, så man kan gå mellem havnene og de 

rekreative områder langs kysten. 

Størstedelen af strækningen er allerede tilgængelig, men der er mange ærgerlige stop og forhindringer 

undervejs. De skal fjernes eller ændres, så man kan gå og nyde udsigten og bølgeskvulpet på hele 

strækningen  

Gentofte er den fjerde-tættest bebyggede kommune i Danmark, og det må være indlysende, at hele vores 

kyst skal være tilgængelig for alle os, der bor i Gentofte. 

 

Venlig hilsen 

 

John Andersen 
Dalstrøget 73 st. 
2870 Dyssesgård 
 



Fra: Dkplan automailer
Til: Lis Jensen (LNE)
Emne: Dina Wildt fremsender Kommentar til plan 108
Dato: 15. juni 2021 21:40:21

Tak for din henvendelse til Gentofte kommune

Din henvendelse vil sammen med de øvrige indsigelser og ændringsforslag blive forelagt Gentofte
Kommunalbestyrelses økonomiudvalg efter høringsfristens udløb.

Efter kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen vil du modtage svar på din henvendelse via digital post.

Med venlig hilsen

Plan og Byg

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Rådhuset.: 39 98 00 00 | Plan og Byg: 39 98 00 00

Find information på www.gentofte.dk

----------------------------------------------

Der er oprettet en ny kommentar til planen:

ID: 772
Ang: plan 108 Kommuneplan 2021
Dato: 15-06-2021 21:40:00

Navn: Dina Wildt
Adresse: Dalstrøget 73, st
Postnr: 2870
By: Dyssegård
Tlf: 29249430   
Email: dina@inawildt.dk

Emne: Rekruttering af faglærte medarbejdere til SOSU-området
Kategori: Kommentar
SvarTekst:
På s. 142, Afsnittet: Rekruttering af faglærte medarbejdere til SOSU-området,
 Foreslår jeg fælgende afsnit tilføjet:

"For at gøre arbejdspladsen yderligere attraktiv for social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, vil Kommunen
vil afsøge mulighederne for at organisere arbejdet, så den nøje detaljering af opgavernes indhold og varighed
løsnes, og der i stedet lægges øget vægt på SOSU’ernes faglige vurdering i de konkrete situationer."

Begrundelse: Ikke alene er tiden stram, men SOSU'ernes arbejdsopgaver er så nøje definerede, at der er ringe
margen til, at de kan udfolde deres kompetencer. At møde en større respekt for deres faglighed vil øge
SOSU'ernes arbejdsglæde og stabilitet, og sandsynligvis også kvaliteten af deres arbejde.

----------------------------------------------

mailto:infhosting@niras.dk
mailto:lne@gentofte.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Skema 1 forsat udbygning med fjernvarme i 

Gentofte Kommune (3003).xls 

Dokument Titel: Skema 1 forsat udbygning med fjernvarme i 

Gentofte Kommune (3003) 

Dokument ID:  4092924 

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til fortsat 

udbygning af fjernvarme i 

Gentofte/Dokumenter 

Dagsordens titel Anlægsbevilling til fortsat udbygning af 

fjernvarme i Gentofte 

Dagsordenspunkt nr 2 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 1 

 

 

 

 

 

 



Dette dokument blev genereret af 
 

 



Opgaveområde: Dato:

Teknik & Miljø 16-08-2021

EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af 

anlægsbevilling

2.940.000                   

200.000                      

Udførelse 47.110.000                 

1.950.000                   

I ALT EXCL. MOMS 52.200.000                 

Rådgivning, projektering og tilsyn

Fortsat udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune

Projektledelse og forsikring

Kundeinformation

Projektledelse, byggemøder, 

installationsaftaler m.m. (GGF) samt 
entrepriseforsikring.

Samlede udgifter til entreprenørarbejder, 

udført i en rammeaftale

                                                          SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Sag:

Udgifter til projektering og tilsyn i forbindelse 

med udførelse 

Udgifter til kundeinformation; herunder 
styringsværktøjer, udarbejdelse og 
udsendelse af informationsmateriale



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Skema 1 - BMV servicearealer.xlsx 

Dokument Titel: Skema 1 - BMV servicearealer 

Dokument ID:  4071478 

Placering: Emnesager/Supplerende anlægsbevilling 2021 

til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej 

/Dokumenter 

Dagsordens titel Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene 

på Bank-Mikkelsens Vej 

Dagsordenspunkt nr 3 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 3 
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Opgaveområde: Dato:

Social og Sundhed 03.04.2020

PROJEKTERING EFTER UDBUD EFTER UDBUD EFTER UDBUD REGNSKAB

KB april 2020 KB august 2021

Specifikation af Specifikation af Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling anlægsbevilling anlægsbevilling

OMKOSTNINGER 5.544.000 7.625.000 7.625.000 7.925.000

UDFØRELSE 50.909.000 58.422.000 59.797.000

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 3.443.000 3.443.000 3.443.000

BYGHERRELEVERANCER 6.071.000 6.071.000 6.071.000

INDTÆGTER -4.800.000 -4.800.000 -4.800.000

I ALT EKSKL. MOMS 5.544.000 63.248.000 70.761.000 72.436.000 0

Bevillingsansøgning august 2021 1.675.000

Tidligere bevilget:

KB feb. 2014 464.000

KB mar. 2015 384.000

KB sep. 2015 4.696.000

KB dec. 2026 62.504.000

KB dec. 2016 -4.800.000

KB apr. 2020 7.513.000

Anlægsbevilling i alt 72.436.000

KB mar. 2012 og KB feb. 2013 355.000 regnskab aflagt særskilt

Budget i forhold til skema C 72.791.000

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING

Supplerende anlægsbevilling.

BMV, SERVICEDEL
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Dokument Navn: Skema 1 - BMV boligdel.xlsx 

Dokument Titel: Skema 1 - BMV boligdel 

Dokument ID: 4071477 

 

 

 

 



Opgaveområde: Dato:

Social og Sundhed 03.04.2020

PROJEKTERING EFTER UDBUD EFTER UDBUD EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af KB møde april 2020 KB møde august 2021

udgifter anlægsbevilling

VÆRDI AF GRUND 7.702.000 7.702.000 7.702.000

OMKOSTNINGER 20.498.000 32.993.000 32.993.000 32.993.000

UDFØRELSE 169.655.000 172.923.000 175.748.000

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 11.551.000 11.551.000 11.551.000

BYGHERRELEVERANCER 13.215.000 13.215.000 13.215.000

INDTÆGTER

I ALT INKL. MOMS 20.498.000 235.116.000 238.384.000 241.209.000 0

Værdi af grund indgår ikke i anlægsbevillingen

Bevillingsansøgning august 2021 2.825.000

Tidligere bevilget:

KB feb. 2014 1.663.000

KB mar. 2015 1.350.000

KB sep. 2015 17.485.000

KB dec. 2016 206.916.000

KB apr. 2020 3.268.000

Anlægsbevilling i alt inkl. moms 233.507.000

KB mar. 2012 og KB feb. 2013 1.265.000 regnskab aflagt særskilt

Budget inkl. moms i forhold til skema C 234.772.000

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILING

Supplerende anlægsbevilling

BMV, BOLIGDEL
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Dokument Navn: Oversigt over politiske 

behandlinger.pdf 

Dokument Titel: Oversigt over politiske 

behandlinger 

Dokument ID: 4083538 

 

 

 

 



Oprettet af: Felix Fredens (FKF) Sagsnr: EMN-2021-04869  
Afdeling: Gentofte Ejendomme Kundekoordinatorer  
Dato: 10. august 2021 Side 1 af 1 

 

Oversigt over tidligere politiske behandlinger 
 
 

Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 26. marts 2012, pkt. 10, en 
anlægsbevilling på 1.875 mio. kr. ekskl. moms til projektledelse, teknisk rådgivning og 
akutte bygningsmæssige tiltag i relation til moderniseringsplanen "Det gode 
liv - i nye rammer". 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 25. februar 2013, pkt. 9, en 
anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. ekskl. moms til projektledelse, ekstern rådgivning og 
akutte bygningsmæssige tiltag i relation til moderniseringsplanen "Det gode 
liv - i nye rammer". 
 
Kommunalbestyrelsen 2014 godkendte den 24. februar, pkt. 5, med 14 stemmer for 
(C+A), 2 imod (I+Ø) mens 3 undlod at stemme (V+B) en anlægsbevilling på 3,5 mio.kr. 
ekskl. moms til arbejdet med moderniseringsplanen på Bank-Mikkelsens Vej. 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2015, pkt.2, med 16 stemmer for og to 
stemmer imod (Ø og I) en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til udvikling af helhedsplan for 
Bank-Mikkelsens Vej området, etapeplan og lokalplanforslag. 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2015, pkt. 2, med 18 stemmer for 
(C, V, A, B og Ø) og 1 stemme imod (I) anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. til projektering 
og genhusninger.    
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2016, pkt. 8, med 17 stemmer for 
(C,V,A,B) og 2 stemmer imod (Ø og I) at meromkostninger vedr. ekstraordinære 
grundomkostninger for botilbuddene indarbejdes i investeringsoversigten til 
budgetforslag 2017-20 og at orienteringen om udbudstidsplan tages til efterretning. 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2016, med 17 stemmer for (C, A 
og B og Lisbeth Winther), og 2 stemmer (Ø og D) imod at anlægsbevilge 206,916 mio. 
kr. inkl. moms til boligdelen og 62,504 mio. kr. ekskl. moms til servicedelen til 
gennemførelse af byggeriet inkl. nedrivningsarbejder, samt at indtægtsbevilge 4,8 mio. 
kr. i servicearealtilskud og godkende skema A og B. 
Se skema 1 for en samlet oversigt over bevillingerne til botilbuddene. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Skema 1 - Søjler ved Kildeskovshallen.xlsx 

Dokument Titel: Skema 1 - Søjler ved Kildeskovshallen 

Dokument ID:  4079828 

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til søjlegang ved 

Kildeskovshallen/Dokumenter 

Dagsordens titel Anlægsbevilling til renovering af bærende 

søjler ved Kildeskovshallens overdækkede 

indgangspartier 

Dagsordenspunkt nr 4 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 1 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument blev genereret af 
 



 



Opgaveområde: Dato:

BSKUF 5. august  2021

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 50.000                 

UDFØRELSE 1.800.000            

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 150.000               

I ALT EKSL. MOMS 2.000.000            -                     -                     

Søjler ved Kildeskovshallen

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Skema 1 - Anlægsbevilling til 

affugtningsanlæg til Ishal 1.xlsx 

Dokument Titel: Skema 1 - Anlægsbevilling til 

affugtningsanlæg til Ishal 1 

Dokument ID:  4064268 

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til affugter til 

Ishal 1/Dokumenter 

Dagsordens titel Anlægsbevilling til affugtningsanlæg til Ishal 1 

Dagsordenspunkt nr 5 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 1 
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Opgaveområde: Dato:

Børn, Skole, Kultur og Fritid 20.7.201

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 50.000                 

UDFØRELSE 510.000               

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 50.000                 

I ALT EKSL. MOMS 610.000               -                     -                     

Affugtningsanlæg til Ishal 1

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Skema 1 - Nødstrømsgenerator til Gentofte 

Hallen og grundvandspumper.xlsx 

Dokument Titel: Skema 1 - Nødstrømsgenerator til Gentofte 

Hallen og grundvandspumper 

Dokument ID:  4061579 

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til 

nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og 

grundvandspumper/Dokumenter 

Dagsordens titel Anlægsbevilling til nødstrømsgenerator til 

Gentofte Hallen og grundvandspumper 

Dagsordenspunkt nr 6 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 1 
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Opgaveområde: Dato:

Børn, Skole, Kultur og Fritid 16.7.2021

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

OMKOSTNINGER 10.000                 

UDFØRELSE 360.000               

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 30.000                 

I ALT EKSL. MOMS 400.000               -                     -                     

Nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og grundvandspumper

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Skema 1 - Udearealer Hellerup Skole.xlsx 

Dokument Titel: Skema 1 - Udearealer Hellerup Skole 

Dokument ID:  2127230 

Placering: Emnesager/Anlægsregnskab – Nye 

udearaelaer ved Hellerup Skole /Dokumenter 

Dagsordens titel Anlægsregnskab for naturlegeplads og nye 

udearealer ved Hellerup Skole 

Dagsordenspunkt nr 7 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 4 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument blev genereret af 
 

 



Opgaveområde: Dato:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 22.03.2021

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 200.000 1.250.000 1.239.235

UDFØRELSE 5.700.000 7.217.888

BYGHERRELEVERANCER 450.000 42.609

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 1.100.000

INDTÆGTER, gavebrev -10.000.000 -10.000.000

INDTÆGTER, oprensning af jord -250.000 -250.000

I ALT EKSL. MOMS 200.000 -1.750.000 -1.750.268

TILSKUDSMOMS 17,5 % (finansiel post) 1.750.000                1.750.000                

Naturlegeplads og nye udearealer ved Hellerup Skole

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Dokument Navn: Skema 2 - Udearealer 

Hellerup Skole.pdf 
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Sted nr: Adresse:

842020200* Dessaus Boulevard 4 og Dessaus Boulevard 10

Sagsansvarlig: Login:

Tom Krog Nielsen trn

Anlægsbevillinger Dato Dagsordenpkt. nr. Formål ved anlægsbevilling

200.000 kr. 16.06.2014 6 Projektering

750.000 kr. 28.09.2015 9 Projektering

-10.000.000 kr. 28.09.2015 9 Indtægt fra Carlsberg

6.300.000 kr. 20.06.2016 6 Udførelse

-250.000 kr. 20.06.2016 6 Indtægt fra Carlsberg

1.250.000 kr. 24.04.2017 9 Projektering og udførelse

Anlægsbevillinger i alt  Forbrug i alt Mer/mindre udgift Indtægt Mer/mindre indtægt

8.500.000 kr. 8.499.732               kr. -268 kr. -10.250.000 kr. 0 kr.

-10.250.000 kr. 0 % 0 %

Opgaveområdets bemærkninger:

Opgaveområdets underskrift: Dato:

SKEMA 2

Naturlegeplads og nye udearaler ved Hellerup Skole

Børn og Skole, Kultur Unge og Fritid indstiller, at nedenstående regnskab godkendes:

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:
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LOGBOG 
for 

Naturlegeplads og nye udearealer ved Hellerup Skole 

 

Dato: 18.06.2021 

 

Sagsansvarlig: Tom Krog Nielsen  

Byggestyrer: Henning Bakke Jensen og Eva Seebach 

 

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET: 
Projektet vedrører nye udearealer og naturlegeplads til leg, idræt og bevægelse på matriklen 11D 

mellem Dessaus Boulevard 4, Hellerup Skole, Evanstonevej og Shell Hellerup, Strandvejen. 

Projektet indeholder indretning af arealet med beplantning, kunstgræsbane, stiforløb med 

pullertbelysning, udeinventar og en skulpturelt designet overdækning og spiralformet figur til leg og 

udeskole/undervisning, benævnt ”Galaksen”. 

 

Projektet indebærer også etablering af et nyt areal i Tuborg Syd til naturlegeplads øst for Hellerup 

skole på skolens matrikel, Dessaus Boulevard 10, og på Danicas grund på Strandengen imod 

Øresund, hvortil Hellerup Skole har eksklusiv brugsret i skolens åbningstid.. 

 

Desuden er foretaget randbeplantning med træer, buske og bunddække. 

 

Projektet er forløbet planmæssigt og i samarbejder med henholdsvis Carlsberg A/S og Danica A/S, 

som er tidligere og nuværende ejere af de tilstødende arealer i Tuborg Syd. Hellerup Skole er 

tilfredse med resultatet. 

 

Det samlede projekt har kostet 8,5 mio. kr. og er finansieret af et gavebrev til Gentofte Kommune 

på 10 mio. kr. fra Carlsberg A/S, hvoraf der er betalt fondsmoms på 17,5%, svarende til 1,75 mio. 

kr. Desuden har Gentofte Kommune modtaget 0,25 mio. kr. fra Carlsberg A/S til fjernelse af 

forurenet jord. 

 

Der blev i forbindelse med projektet foretaget prøver af jorden, der nogle steder var lettere 

forurenet, hovedsageligt grundet forhøjede blyværdier og en overskridelse af jordkvalitetskriteriet 

for kulbrinter. De udførte analyser indikerer ikke, at der skulle være nogle miljømæssige problemer 

forbundet med jorden. Der er foretaget en afgravning af jord på grunden ned til en dybde af 0,5 

meter under den projekterede terrænkote i området. Der er derefter udlagt 50 cm rene medier 

(Råjord + muld) i alle beplantede bede oven på afrenset terræn. 

 

 

 

POLITISK BEHANDLING: 

Udvalg Dato Dagsordens

pkt. nr. 

Formål Beslutning og 

mindretalsudtalelser 
BOS 02.06.2014 6 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen 
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ØU 10.06.2014 5 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen 

  

KB 16.06.2014 6 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget 

 

ØU 21.09.2015 8 Anlægs- og indtægtsbevilling, 

indstilling 

  

Anbefales til Kommunalbestyrelsen 

  

KB 28.09.2015 9 Anlægs- og indtægtsbevilling, 

godkendelse 

  

Enstemmigt vedtaget 

 

ØU 13.06.2016 5 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen 

 

KB 20.06.2016 

 

6 Anlægsbevilling, godkendelse Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og 

Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) for og 1 

stemme (Ø) imod*  

 

ØU 18.04.2017 8 Anlægs- og indtægtsbevilling, 

indstilling 

 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen 

KB 24.04.2017 9 Anlægs- og indtægtsbevilling, 

godkendelse 

Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, 

Lisbeth Winther (Uden for Parti) og D) 

for, og 1 stemme (Ø) imod** 

 

* Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten er særdeles bekymret over den forurening, der har fundet sted 

på grunden, hvor der skal etableres udearealer og den miljørapport, vi i september blev lovet er ikke fremlagt”. 

 

** Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten er fortsat bekymrede over den forurening, der har fundet sted 

på grunden, hvor der skal etableres udearealer, og vil mene at man overordnet også bør forholde sig til etablering og 

udvikling af den almene boligmasse i Gentofte Kommune.” 

 

RÅDGIVNING: 

Rådgivningsform Fagområde Rådgivernavn 

 

 

Totalrådgivning Anlæg Arkitema K/S 

Underrådgiver Anlæg MOE A/S Rådgivende ingeniører 

Ingeniørrådgivning Anlæg Cowi 

 

 

 

UDBUD: 

Vestareal 

Entrepriseform 

 

Udbudsform Tildelingskriterium 

Hovedentreprise Indbudt licitation med 3-5 bydende Laveste pris 
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INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE   

 

Navn Indenfor 

kommunen 

Dato for 

afgivelse af 

bud 

Tilbudssum 

ekskl. moms 

Evt. forbehold 

Anders Matthiessen ApS  07.06.2016 4.063.052  

OKNygaard A/S  07.06.2016 4.717.414  

Skælskør Anlægsgartnere – en del 

af HedeDanmark 

 06.06.2016 5.969.015  

Sven Bech A/S  06.06.2016 5.817.645  

 

 

Østareal 

Entrepriseform 

 

Udbudsform Tildelingskriterium 

Hovedentreprise Underhåndsbud med 2 bydende Laveste pris 

 
INDBUDTE ENTREPRENØRER 

 

Navn Indenfor 

kommunen 

Dato for 

afgivelse af 

bud 

Tilbudssum 

ekskl. moms 

Evt. forbehold 

Malmos A/S  31.03.2017 

 

1.238.283  

Per Aarsleff A/S  03.04.2017 1.312.693 - Nyt bund- og bærelag har en 

lagtykkelse på 30 cm. 

- Sandblandet muldjord består af 

50% sand og 50% muld. 

- Til plantekasser er indregnet en 

samlet længde drænrør på 60 m. 

- Gravekassen er max 2 m. i 

bredden. 
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Østareal, anlægsgartner 

Entrepriseform 

 

Udbudsform Tildelingskriterium 

Fagentreprise anlægsgartner Underhåndsbud med 3 bydende Laveste pris 

 
INDBUDTE ENTREPRENØRER 

 

Navn Indenfor 

kommunen 

Dato for 

afgivelse af 

bud 

Tilbudssum 

ekskl. moms 

Evt. forbehold 

Optimus  02.09.2019 103.060 DA og Håndværksrådets 

Anders Matthiessen ApS  02.09.2019 172.100 DA Standardforbehold 

Sven Bech  03.09.2019 213.863  

 

Østareal, legeplads 

Entrepriseform 

 

Udbudsform Tildelingskriterium 

Fagentreprise anlægsgartner Underhåndsbud med 3 bydende Laveste pris 

 
INDBUDTE ENTREPRENØRER 

 

Navn Indenfor 

kommunen 

Dato for 

afgivelse af 

bud 

Tilbudssum 

ekskl. moms 

Evt. forbehold 

FantasiLeg ApS  02.09.2019 294.670 Rør og ledninger i jord samt 

forurenet jord 

Nature Play ApS  01.09.2019 264.800  

Cado  02.09.2019 299.995  

 

 

ANLÆGSREGNSKAB: 

 

Hovedentreprise:  

Vestareal 

Kontraktsum kr. 

3.429.375 

Identifikation Beløb kr. Beskrivelse 

Samlede tillæg 1.178.251 Tillægsarbejder har omfattet ekstra el-arbejder, ekstra hegn 

herunder dyre- og flethegn, etablering af boldmur. 

Betalt i alt    

4.607.626 
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Hovedentreprise:  

Østareal 

Kontraktsum kr. 

1.175.152 

Identifikation Beløb kr. Beskrivelse 

Samlede tillæg 138.199 Ekstra såning enggræs, ekstra beplantning 

Betalt i alt 1.313.351  

 

Entreprise:  

Østareal, legeplads 

Kontraktsum kr. 

264.800 

Identifikation Beløb kr. Beskrivelse 

Samlede tillæg 8.750 Beklædning af shelters. 

Betalt i alt      273.550  

 

Entreprise:  

Østareal, anlægsgartner 

Kontraktsum kr. 

103.060 

Identifikation Beløb kr. Beskrivelse 

Samlede tillæg 11.017 Ekstra mandetimer, Landinspektør, byggesagsbehandling, 

vandingsposer. 

Betalt i alt      114.077  

 

Af den samlede udgiftsbevilling på 8.500.000 kr. er der forbrugt 8.499.732 kr. og der er derudover 

modtaget et gavebrev på 10.000.000 kr. inkl. moms samt yderligere 250.000 kr. ex. moms fra 

Carlsberg, svarende til den samlede indtægtsbevilling på 10.250.000 kr. 

 

Afvigelser på poster over 50.000 kr.: 

Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af 

Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):   

Identifikation Beløb kr. Beskrivelse 

Udførelse/uforud-

seelige udgifter 

417.888 Der har været merforbrug, da størstedelen af 

bygherreleverancerne er leveret af den vindende entreprenør og 

derfor er faktureret under udførelse. Det drejer sig om levering 

af boldmur, betonplinte, cirkelbænke ved flaske, bordbænkesæt, 

væghængte bænke. 

Bygherreleverancer -407.391 Der har været et mindreforbrug, da størstedelen af 

bygherreleverancerne er leveret af den vindende entreprenør og 

derfor er faktureret under udførelse.  

 

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger: 

Ingen afvigelser. 

 

VIGTIGE DATOER: 

Hele projektet Dato(er) 

Opstart, vestareal 01.06.2015 

Opstart, naurlegeplads østareal 03.05.2017 

Afleveringsforretning, naturlegeplads østareal 06.07.2017 

Afleveringsforretning, vestareal 14.11.2018 

Opstart, østareal anlægsgartner 05.09.2019 
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Opstart, østareal legeplads 30.09.2019 

Afleveringsforretning, østareal anlægsgartner 18.12.2019 

Afleveringsforretning, østareal legeplads 01.02.2021 

Projektet endeligt afsluttet 01.02.2021 
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup 
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk 
 

Den uafhængige revisors erklæring 
 
Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune  
 

Erklæring på anlægsregnskab 

Konklusion 

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for projekt ”Naturlegeplads og nye 
udearealer ved Hellerup Skole” for perioden 2015-2021 der udviser samlede omkostninger på DKK 
8.499.732. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative 
retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet ”Kommunes 
retningslinjer”). 
 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med kommunes retningslinjer.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af kommunens retningslinjer.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af 
anlægsregnskabet. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske 
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i 
distribution og anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens 
retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse 
af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan 
anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.  
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller 
anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af 
tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke 
været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens 
retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes 
retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover:  
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for 
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for 
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber). 
 
I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
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praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
København, den 8. juli 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 

Jesper Randall Petersen   
statsautoriseret revisor  
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Side 3 

Indledning 
I denne økonomiske rapportering for 2. kvartal 2021, gives et overblik over kommunens økonomiske situation.   
 
I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner som vedrører serviceudgifter, status for 
anlægsområdet og finansiering.  
 
I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer her, det vil sige 
finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg og finansposterne. I denne 
rapportering indgår skøn for de coronarelaterede udgifter, som er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit.  
 

Resume 

Serviceudgifter 

Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr., der som udgangspunkt udgør loftet 
for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af økonomiaftalen m.v. 
forøges servicerammen med 13,4 mio. kr. til 3.607,9 mio. kr.  Forøgelsen sker som følge af nye opgaver m.v. 
(f.eks. coronapuljer). Hvis kommunerne samlet set overskrider den reviderede serviceramme, kan det medføre 
en sanktion.  
 
Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.627,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 
19,4 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme.  
 
Skønnet for de coronarelaterede udgifter er på samlet set 35,1 mio. kr. for 1. halvår 2021 inklusiv 5,3 mio. kr. 
som Gentofte Kommune er blevet kompenseret for i forbindelse med udmøntning af trivselsaftaler og stimuli 
af oplevelsesindustrien. I skønnet er forudsat en normalisering af driftsudgifterne i andet halvår. Der er i 
økonomiaftalen for 2022 aftalt en kompensation på i alt 900 mio. kr., hvoraf Gentofte Kommune forventes at 
modtage 11,4 mio. kr. for 2021. Medregnes de 5,3 mio. kr. fra udmøntning af trivselsaftale og stimuli af 
oplevelsesindustrien udgør Gentofte Kommunes samlede kompensation 16,7 mio. kr. Det betyder, at Gentofte 
ikke umiddelbart forventer at modtage kompensation for de resterende coronarelaterede udgifter på 18,4 mio. 
kr. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med økonomiaftalen for 2023.  
 
Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.592,2 mio. kr. Det er 15,7 mio. kr. 
under den reviderede serviceramme. De forventede mindreudgifter kommer primært fra Forebyggelse, 
rehabilitering og pleje, hvor der forventes øgede indtægter fra mellemkommunal afregning af plejeboliger og 
hjemmehjælp til udenbys borgere end forventet ved budgetlægningen. Der forventes fortsat merudgifter på 
den ordinære drift af det specialiserede voksenområde. Der forventes samtidig merforbrug på de 
specialiserede tilbud. Det skyldes primært lavere takstindtægter som følge af lavere belægning end budgetlagt. 
Områderne følges tæt i de kommende måneder.   
 
Der søges om tillægsbevillinger for 3,5 mio. kr. der vedrører demografikorrektion, trivselsmidler, lovændringer 
og puljemidler, mens der ansøges om budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem bevillingerne – herunder 
udmøntning af 2,3 mio. kr. vedr. effektiviseringer.  

Anlæg 

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og anlægsindtægter) 
forventes at udgøre 400,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 143,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget på 543,7 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger, og som led i 
udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022 (2023 – 2025) er anlægsbudgettet blevet gennemgået, og det 
foreslås at udskyde 90,3 mio. kr. fra 2021 til 2022-2025. 
 
 



 

 

 

Side 4 

Resultatbudget 
I denne økonomiske rapportering for 2. kvartal 2021 gives en status for økonomien i Gentofte Kommune for 
finansiering, driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter), forsyningsudgifter, anlægsudgifter samt 
finansielle poster. I det korrigerede budget er der indarbejdet de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen 
har besluttet siden budgettet for 2021 blev vedtaget. 
 

 
 
Der forventes ultimo 2. kvartal 2021 et strukturelt driftsresultat for 2021 på -165,4 mio. kr. mod et forventet 
korrigeret driftsresultat på 96,9 mio. kr. Baggrunden er lavere overførselsudgifter, idet indbetalinger til 
Lønmodtagernes Feriemidler overføres til finansielle poster og derfor nulstilles på driftsbudgettet. Der er tale 
om en rent teknisk ændring begrundet i ændrede konteringsregler. 
 
Det strukturelle driftsresultat udgør et underskud på 47,7 mio. kr. i det oprindelige budget, mens det 
forventede driftsresultat er et overskud på 165,4 mio. kr., svarende til en forøgelse på 213,1 mio. kr.  
 
Samlet udviser forventet regnskab ultimo 2. kvartal 2021 et finansieringsunderskud på 354,8 mio. kr. I det 
korrigerede budget forventedes et finansieringsunderskud på 532,8 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende 
forskydninger i anlægsaktiviteten og på finansposter. Det forventede regnskabsresultat er 14,1 mio. kr. lavere 
end oprindeligt budget på 368,9 mio. kr.   

 

Regnskabsopgørelse per

Beløb i mio. kr.   (netto)

Det skattefinansierede område

Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter) -4.728,2 -4.728,2 17,6 -4.710,6 17,6

Driftsudgifter 4.736,3 4.769,5 -256,5 4.489,6 -279,9

Serviceudgifter 3.594,5 3.627,7 3,5 3.627,2 -0,5

Overførselsudgifter 1.141,8 1.141,8 -260,0 862,4 -279,4

Afdrag på lån 39,6 55,6 0,0 55,6 0,0

Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån 39,6 55,6 0,0 55,6 0,0

Strukturelt Driftsresultat 47,7 96,9 -238,9 -165,4 -262,3

Anlægsudgifter (netto) 371,8 543,7 -90,0 400,4 -143,2

Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter) 280,1 479,2 -98,8 326,5 -152,6

Ældreboliger og anlægsindtægter 91,7 64,5 8,8 73,9 9,4

Resultat skattefinansierede område 419,5 640,6 -328,9 235,0 -405,5

Det takstfinansierede område

Forsyning i alt 20,8 12,9 0,0 8,9 -4,0

Forsyningsvirksomhed - drift -29,8 -29,0 0,0 -27,7 1,3

AnlægsudgifterTeknik- og Miljøudvalget, BrugerfinansieretForsyningsvirksomhed - anlæg 41,5 68,4 0,0 63,1 -5,3

Forsyning LånoptagForsyning - låneoptagelse -31,8 -67,5 0,0 -67,5 0,0

Forsyning afdrag lånForsyning - afdrag på lån 40,9 40,9 0,0 40,9 0,0

Resultat takstfinansierede område 20,8 12,9 0,0 8,9 -4,0

Finansposter

Finansposter -71,4 -120,6 264,1 110,9 231,5

BalanceforskydningerBalanceforskydninger 75,3 97,6 237,7 329,0 231,4

Lån Låneoptagelse -157,3 -228,9 8,5 -220,4 8,5

Forskydning i Investeringsbeholdningen 10,6 10,6 17,9 2,3 -8,3

Resultat finansposter -71,4 -120,6 264,1 110,9 231,5

Kommunens samlede årsresultat 368,9 532,8 -64,8 354,8 -178,0

Likvid beholdning

Opgørelse af likvid beholdning

Likvide AktiverLikviditet primo 2021 304,4 304,4

Ændring i likvid beholdning -368,9 -354,8

Sammenlægning med investeringsbeholdning 276,0

Likvid beholdning ultimo året -64,5 226

heraf investeringsbeholdning 347

Gennemsnitslikviditet ultimo året 360 420

Afvigelse ifht.

korrigeret 

budget

31. december 2016

Ansøgte 

tillægs-

bevillinger

Forventet 

regnskab

2021

Gentofte Kommune

Oprindeligt

budget 2021

Korrigeret

budget 2021



 

 

 

Side 5 

I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet. 
 
 

Finansiering 
Der søges tillægsbevillinger i forbindelse med økonomiaftalen m.v. for i alt 17,6 mio. kr. i nettomindreindtægt, 
som består af følgende elementer: 
 

• Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2020 (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige) giver 

kommunen en mindreindtægt på ca. 15,3 mio. kr. På landsplan er nedjusteringen af 

beskæftigelsestilskuddet på ca. 1,3 mia. kr. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med en mere positiv 

udvikling på arbejdsmarkedet end forventet i forbindelse med den forrige økonomiaftale indgået i juni 

2020. Beskæftigelsestilskuddet er med virkning fra 2021 indarbejdet i den almindelige udligningsordning. 

• Reguleringen af bloktilskuddet for 2021 som følge af midtvejsregulering af overførselsudgifter, 

opgaveændringer m.m. er på landsplan opgjort til 1.390 mio. kr. i mindreindtægt for kommunerne. Dette 

giver Gentofte Kommune en mindreindtægt på 17,7 mio. kr. svarende til kommunens befolkningsandel.  

• Kompensation på landsplan på 889 mio. kr. som følge af kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 

giver Gentofte Kommune en indtægt på 11,4 mio. kr.  

• Tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 80 mio. kr. på landsplan resulterer i en 

indtægt på 1,1 mio. kr. til Gentofte Kommune.  

• Gentofte Kommune har i april modtaget et kompensationsbeløb på ca. 3,0 mio. kr. vedrørende 

nedjustering af reguleringsprocenten for grundskyld for 2021. Landets kommuner er blevet kompenseret 

krone-for-krone, som følge af Finansministeriets tilretning af fejl i forhold til beregning af 

reguleringsprocenten for grundskyld for 2021. Finansministeriet konstaterede i september 2020, at 

reguleringsprocenten til beregning af grundskylden i 2021 var fastsat for højt. For at boligejerne mv. kunne 

opkræves korrekt grundskyld, medførte det behov for at nedjustere reguleringsprocenten og dermed de 

kommunale grundskyldsprovenuer med i alt ca. 67 mio. kr. i 2021.  

 

Serviceudgifter 
Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr., der som udgangspunkt udgør loftet 
for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Med økonomiaftalen udgør den 
reviderede serviceramme 3.607,9 mio. kr. svarende til en forøgelse på 13,4 mio. kr.  som følge af nye opgaver 
og andre reguleringer. Hvis kommunerne samlet set overskrider den reviderede serviceramme, kan det 
medføre en sanktion.  
 

Budgettets sammensætning (mio. kr.) 

Oprindeligt budget            3.594,5  

Genbevillinger                  30,3  

Øvrige tillægsbevillinger                     2,9  

Korrigeret budget            3.627,7  

 
 
Der er, i det korrigerede budget, indarbejdet tillægsbevillinger for 33,2 mio. kr., hvoraf 30,3 mio. kr. vedrører 
genbevillinger fra 2020 til 2021. Det korrigerede budget udgør hermed 3.627,7 mio. kr. 

 
Det oprindelige budget, korrigeret budget og ansøgte tillægsbevillinger til serviceudgifter, fordelt på de enkelte 
bevillingsområder, fremgår af oversigten i bilag 1.  
 
Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.627,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et merforbrug på 
32,7 mio. kr. i forhold til den oprindelige serviceramme og et merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til den 
reviderede serviceramme.  
 



 

 

 

Side 6 

 

 
 
 
Skønnet for de coronarelaterede udgifter er på samlet set 35,1 mio. kr. for 1. halvår 2021 inklusiv 5,3 mio. kr. 
som Gentofte Kommune er blevet kompenseret for i forbindelse med udmøntning af trivselsaftaler og stimuli 
af oplevelsesindustrien. I skønnet er forudsat en normalisering af driftsudgifterne i andet halvår. Der er i 
økonomiaftalen for 2022 aftalt en kompensation på i alt 900 mio. kr., hvoraf Gentofte Kommune forventes at 
modtage 11,4 mio. kr. for 2021. Medregnes de 5,3 mio. kr. fra udmøntning af trivselsaftale og stimuli af 
oplevelsesindustrien udgør Gentofte Kommunes samlede kompensation 16,7 mio. kr. Det betyder, at Gentofte 
ikke umiddelbart forventer at modtage kompensation for de resterende coronarelaterede udgifter på 18,4 mio. 
kr. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med økonomiaftalen for 2023.  
 
Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.592,2 mio. kr. Det er 15,7 mio. kr. 
under den reviderede serviceramme. De forventede mindreudgifter kommer primært fra Forebyggelse, 
rehabilitering og pleje, hvor der forventes øgede indtægter fra mellemkommunal afregning af plejeboliger og 
hjemmehjælp til udenbys borgere end forventet ved budgetlægningen. Der forventes fortsat merudgifter på 
den ordinære drift af det specialiserede voksenområde. Der forventes samtidig merforbrug på de 
specialiserede tilbud. Det skyldes primært lavere takstindtægter som følge af lavere belægning end budgetlagt. 
Områderne følges tæt i de kommende måneder.   
 
I det følgende beskrives korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger, forventet regnskab samt afvigelser på de 
enkelte bevillingsområder.  

Omplaceringer mellem bevillinger 

Der søges om budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder i forbindelse med udmøntning af 
effektiviseringer for 2,3 mio. kr. vedrørende forsikringsudbud samt indefrosne feriemidler for selvejende 
institutioner. Der er hermed udmøntet effektiviseringer for i alt 36,6 mio. kr.   
 
Den samlede budgetvirkning af effektiviseringerne er budgetneutral i 2021, da der var budgetteret med 
effektiviseringer på 40 mio. kr. De resterende effektiviseringer udmøntes ved økonomisk rapportering for 3. 
kvartal 2021, når der realiseres gevinster bl.a. vedrørende udbud. Fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 2.  
 
Derudover søges en række budgetneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder. Omplaceringerne 
omfatter blandt andet overførsler fra den centrale løn- og barselspulje (0,8 mio. kr.), udmøntning af midler til 
håndtering af flygtninge (1,1 mio. kr.) og flytning af midler (1,1 mio. kr.) vedrørende stimuli af 
oplevelsesindustrien fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje til Borgere med handicap og Sociale institutioner. 

Teknik og Miljø 

Park og Vej, Natur, klima og miljø 
Det korrigerede budget udgør 155,7 mio. kr., og der forventes et regnskab på 156,9 mio. kr. Det omfatter et 
merforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes øgede udgifter til vintertjenesten og en ansøgt tillægsbevilling på 0,2 
mio. kr. til Natur, klima og miljø. Tillægsbevillingen vedrører DUT-midler til indsats i boringsnære 
beskyttelsesområder for 2020 og 2021. 

3.592,2 

3.607,9 

35,1
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Side 7 

Kultur, Unge og Fritid 

Kultur 
Det korrigerede budget udgør 59,8 mio. kr., og der forventes et regnskab på 59,8 mio. kr. Det omfatter et 
merforbrug på 0,4 mio. kr. for coronarelaterede udgifter, en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. til at flytte 
kulturpuljemidler fra biografstøtte til kulturpuljen samt effektiviseringer for -0,1 mio. kr.  

Unge 

Det korrigerede budget udgør 9,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 9,7 mio. kr. Forskellen svarer til 
ansøgte tillægsbevillinger for 0,1 mio. kr. vedrørende trivselsmidler til ungemiljøer. 
 
Budgettet forventes overholdt. 

Fritid  

Det korrigerede budget udgør 73,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 77,5 mio. kr. Det svarer til et 
merforbrug på 4,5 mio. kr. som kan henføres til coronarelaterede udgifter. Herudover er der effektiviseringer 
for -0,6 mio. kr. 

Børn og Skole 

Skole og Fritid 
Det korrigerede budget udgør 748,3 mio. kr., og der forventes et regnskab på 755,3 mio. kr. svarende til et 
merforbrug på 4,3 mio. kr. til coronarelaterede udgifter, bl.a. til en testenhed frem til sommerferien.  
 
På specialundervisningsområdet forventes stadig balance i økonomien i 2021. Der arbejdes fortsat med at 
tilpasse specialundervisningsområdet, så ressourcerne anvendes så effektivt som muligt samtidig med at 
kvaliteten holdes på et højt niveau.  
 
Skoleområdet fik bevilget 1,5 mio. kr. ved økonomisk rapportering for 1. kvartal 2021 som følge af 
trivselsaftalen af 18. februar 2021. Der tildeles nu yderligere ca. 1,1 mio. kr. ifm. trivselsaftalen af 1. juni 2021. 
Indtægtsbevillingen for begge aftaler søges nu, da midlerne er en del af den samlede midtvejsregulering af 
bloktilskuddet. 
 
Der søges om tekniske omplaceringer på i alt 1,7 mio. kr. Det omfatter 0,6 mio. kr. i barselsrefusion, 0,5 mio. kr. 
til særlig indsats for flygtningebørn, ca. 0,6 mio. kr. i flygtningemidler til Bakkegårdsskolen, lønkompensation på 
0,3 mio. kr. og flytning af trivselsmidler på -0,048 mio. kr. til Ungemiljøer under Kultur, Unge og Fritid. 
Herudover effektiviseringer grundet forsikringsudbud på -0,2 mio. kr.   

Dagtilbud for småbørn 
Det korrigerede budget udgør 338,0 mio. kr., og regnskabet forventes at blive 340,1 mio. kr. Det forventes, at 
budgettet overholdes, når de ansøgte tillægsbevillinger indregnes. 

Der søges tillægsbevilling til demografikorrektion på 2,5 mio. kr. som følge af højere indskrivningstal på 
daginstitutionerne end forudsat i budgettet. Indskrivningen fra 2020 til 2021 er samlet faldet med 23 
vuggestuebørn og 41 børnehavebørn. Hermed er faldet lavere end forudsat ved budgetlægningen. 

De coronarelaterede udgifter estimeres til 4,1 mio. kr. som primært er brugt på vikardækning ved test af 
medarbejdere, ekstra rengøring og pasning i mindre grupper i daginstitutionerne. 

 
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 
Det korrigerede budget udgør 223,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 226,1 mio. kr. svarende til et 
merforbrug på 2,5 mio. kr. 
 
 
Børn og Familie  
Børn og Familie forventer et balanceret forbrug i 2021. Der er realiseret gevinster fra 2020 som bl.a. indebar 
hjemtagelse af kontaktpersonsopgaver og familiebehandling samt udbud af dagbehandling. I 2021 forventer Børn 



 

 

 

Side 8 

og Familie fortsat at kunne se effekten af disse initiativer, ligesom implementeringen af systematik i 
sagsbehandling samt øget fokus på opfølgning i indsatserne, forventes at give en gevinst for styringen af området. 
Samtidig er der et konstant udgiftspres særligt på forbruget til anbringelser, hvilket Børn og Familie har et 
vedvarende fokus på. 
 
Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR  
Tandplejen og PPR forventer et balanceret forbrug i 2021, hvor budgettet overholdes.  

Sundhedsplejens forbrug er presset af, at flere borgere får bevilget genoptræningsplaner, samt at der er flere 
som modtager vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. For begge ydelser gælder, at de visiteres af læger 
og hospitaler og medfører, at det er vanskeligere for kommunerne at påvirke antal og mængde. På nuværende 
tidspunkt forventes et forbrug ca. på 1,7 mio. kr. holdt op mod et budget på 0,5 mio. kr. svarende til et 
merforbrug på 1,2 mio. kr.  

Udvikling i forbrug og antal følges tæt og der forventes derfor først ved økonomisk rapportering for 3. kvartal 
2021 ansøgt om en eventuel tillægsbevilling.  

Sociale institutioner  

Det korrigerede budget udgør en samlet indtægt på 7,6 mio. kr., og der forventes et regnskab på 0,5 mio. kr.  i 

indtægter. Det svarer til et merforbrug på 6,7 mio. kr. Dertil kommer tekniske omplaceringer for 0,4 mio. kr. 

vedrørende udmøntning af aftale om stimuli af oplevelsesindustrien gennem kultur- og oplevelsesaktiviteter til 

sårbare borgere. 

 

Driftsunderskuddet i forbindelse med afvikling af Dohns Minde, jf. sag til Børneudvalget og Økonomiudvalget 

18. januar 2021, var forventet at medføre en engangsomkostning til omstilling på mellem 0,8 – 1 mio. kr. i 

2021. Udgangspunktet var, at de unge, som er på tilbuddet, udsluses til egen bolig eller andet relevant tilbud 

per. 30. juni 2021. Udviklingen i 1. halvår har medført færre indtægter end forudsat som følge af tidligere 

udskrivning af nogle af de unge. Endvidere har der været flere lønudgifter end oprindelig forudsat. 

Underskuddet skønnes pt. at blive på 2,1 mio. kr. Beløbet forventes ansøgt som tillægsbevilling ved økonomisk 

rapportering for 3. kvartal 2021, når den endelige udgift kan opgøres. 

 

Belægningen på Hjortholm har været faldende i foråret i stedet for som forventet stigende. Dette betyder, at 

de skønnede takstindtægter bliver 5,3 mio. kr. under budgettet. I skønnet er der regnet med 2 udskrivninger og 

én indskrivning. Mindreudgifterne skønnes til 2,7 mio. kr. Det resulterer i et skønnet merforbrug på 2,6 mio. kr.  

 

Camillehusene er begyndt 2021 med en mindrebelægning på 2 pladser ud af 20. Der er arbejdet videre på at 

højne fagligheden og kvaliteten i tilbuddet samtidig med at få flere indskrivninger. Der er pt. 2 potentielle 

indskrivninger. I skønnet er der regnet med én indskrivning og ingen udskrivninger. Hermed skønnes i et 

merforbrug på 2,9 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. for de øvrige 7 institutioner. 

Social og Sundhed 

Borgere med handicap 
Det korrigerede budget udgør 425,8 mio. kr., og der forventes et regnskab på 432,1 mio. kr. svarende til et 
merforbrug på 5,7 mio. kr. og tekniske omplaceringer på 0,6 mio. kr.  
 
Der forventes umiddelbart et merforbrug på 1,5 mio. kr. på myndighedsområdet og et merforbrug på 4,2 mio. 
kr. på driften af botilbuddene. 
 
Baggrunden for merforbruget på myndighedsområdet er øgede udgifter til ungdomsuddannelserne (STU) på 
grund af flere indskrevet i 2. halvår 2020. Det medfører højere udgifter end forventet ved budgetlægningen. 
Dertil kommer øgede udgifter på misbrugs- og alkoholområdet, hvor flere borgere modtager behandling 
kombineret med højere takster. Der arbejdes i øjeblikket med forskellige scenarier for initiativer, der kan 
medvirke til at reducere udgiftsstigningen. Det forventes foreløbigt, at udgifterne i 2021 vil ligge højere end i 
2020. Endelig forventes øgede udgifter til borgere i behandlingstilbud og flere borgere på krisecentre og 
herberger. Modsat forventes færre udgifter til borgere med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og i 
botilbud end budgetlagt.  
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For driften af botilbud forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Baggrunden for merforbruget er dels 
forventede udgifter på 4,0 mio. kr. vedr. Covid-19 i 1. halvår 2021 og dels færre takstindtægter på 3,3 mio. kr. 
som følge af ledige pladser. Modsat forventes mindreudgifter på 3,1 mio. kr. på driften af botilbud. Der 
arbejdes med tiltag for at øge belægningen på botilbuddene og derigennem øge takstindtægterne. Der søges 
om teknisk omplacering af 0,6 mio. kr. fra Forebyggelse, Rehabilitering og Pleje vedrørende udmøntning af 
aftale om stimuli af oplevelsesindustrien gennem kultur- og oplevelsesaktiviteter til sårbare borgere 

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 
Det korrigerede budget udgør 873,9 mio. kr., og der forventes et regnskab på 870,2 mio. kr. svarende til et 
mindreforbrug på 2,5 mio. kr. og tekniske omplaceringer på -1,2 mio. kr.  
 
Det samlede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. er sammensat af både mer- og mindreforbrug.  
 
For hjemmesygeplejen blev der i 2020 på baggrund af en fremskrivning af de økonomiske konsekvenser af den 
demografiske udvikling identificeret stigende udgifter på 8,1 mio. kr. for 2021. Der blev ved budgetlægningen 
for 2021 tilført 5,6 mio. kr. via rammekorrektioner og interne omplaceringer. Der er iværksat en række 
initiativer, som har medvirket til at reducere ressourceforbruget til et lavere niveau end forventet ved 
budgetlægningen, så der nu er behov for at tilføre 1,0 mio. kr. 
 
Der forventes merudgifter til sundhedsydelser på 1,2 mio. kr., hvor udgifterne til vederlagsfri fysioterapi ligger 
på et højere niveau end budgetlagt. Derudover forventes merforbrug på 1,2 mio. kr. på de selvejende 
plejeboliger, idet flere af disse har fået større negative genbevillinger fra 2020, som skal afvikles. Endelig 
forventes samlet coronarelaterede udgifter på 7,9 mio. kr. Heraf forventes 2,2 mio. kr. at ligge ud over 
budgettet og vedrører primært værnemidler til fordeling på tværs i kommunen. De resterende udgifter på 5,7 
mio. kr. vedrørende test af medarbejdere i hjemmeplejen, -sygeplejen og plejeboligerne samt ekstra rengøring 
forventes at kunne afholdes inden for budgettet.  
 
Modsat forventes merindtægter på 8,1 mio. kr. fra mellemkommunal afregning af plejeboliger og 
hjemmehjælp til udenbys borgere og færre udgifter til Gentofte borgere i plejebolig i andre kommuner.   
 
På områdets fællesudgifter ligger det samlede budget til ”Stimuli af virksomheder og aktører inden for 
oplevelsesindustrien”. Der søges om teknisk omplacering af 1,1 mio. kr. af dette budget til andre 
bevillingsområder. Derudover har Sundhedsstyrelsen give tilsagn om tilskud på 12,1 mio. kr. fra Pulje til at 
styrke omsorg og nærvær i ældreplejen til anvendelse i 2021-2022. Der søges om tillægsbevilling på 12,1 mio. 
kr. til at afholde udgifterne og tilsvarende tillægsbevilling til at afholde indtægterne.  

Erhverv, beskæftigelse og Integration  

Arbejdsmarkedet og overførsler 
Det korrigerede budget udgør 3,6 mio. kr. og forventes overholdt. 

Politisk ledelse og administration 

Det korrigerede budget udgør 512,4 mio. kr. og der forventes et regnskab på 513,3 mio. kr., som følge af 
ansøgte tekniske omplaceringer svarende til 1,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 0,6 mio.kr. som følge 
af arrangementer, uddannelse mv. der ikke kan afholdes på grund af corona.  
 
Der søges teknisk omplacering fra den centrale barselskonto på 0,8 mio. kr. vedrørende den pensionsfri del af 
barslen til de områder, der har afholdt udgiften.  
 
Der søges teknisk omplacering af udgifter til flygtninge på 1,1 mio. kr. og der søges om teknisk omplacering af 
2,6 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af effektiviseringer vedrørende forsikringsudbud og indefrosne 
feriemidler for selvejende institutioner, jf. ovenfor.  
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Gentofte Ejendomme   

Det korrigerede budget udgør 193,1 mio. kr., og der forventes et regnskab på 196,7 mio. kr., svarende til et 
merforbrug på 4,1 mio. kr.  
 
Hele merforbruget skyldes forventede Coronarelaterede udgifter, bl.a. til ekstra rengøring samt lavere 
indtægter til Rådhusets kantinedrift. 

Beredskabet 

Det korrigerede budget er på 17,7 mio. kr. og der forventes et regnskab på 18,0 mio. kr., svarende til et 
merforbrug på 0,3 mio. kr.  
 
Merforbruget skyldes Coronarelaterede udgifter til bl.a. lagerstyring, pakning samt udkørsel af værnemidler.  
 
 

Overførselsudgifter 
Det korrigerede budget for overførsler udgør 1.141,8 mio. kr. Der forventes et regnskab på 862,4 mio. kr. 
Forskellen skyldes primært, at indbetalingen vedrørende indefrosne feriepenge på 260 mio. kr. til 
Lønmodtagernes Feriemidler efter anvisning fra ministeriet skal flyttes fra driftsbudgettet til finansielle poster. 
Der søges derfor om en teknisk tillægsbevilling på beløbet. Derudover forventes et mindreforbrug på 19,4 mio. 
kr. på overførsler primært under Erhverv, beskæftigelse og Integration som følge af en mere positiv udvikling i 
ledigheden end forventet ved budgetlægningen. 
 
I det følgende beskrives korrigeret budget og forventet regnskab samt afvigelser på de enkelte 
bevillingsområder.  

Børn og Skole 

Skole og Fritid 
Det korrigerede budget til Forberedende Grunduddannelse udgør 2,0 mio. kr. og budgettet forventes 
overholdt. Den samlede FGU-økonomi gennemgås inden økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021.  
 

Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 
Børn og Familie 
Det korrigerede budget udgør 5,4 mio. kr., og budgettet forventes overholdt. 

Social og Sundhed 

Borgere med handicap 
Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og der forventes et foreløbigt regnskab på -2,7 mio. kr. svarende til 
et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Baggrunden er lavere udgifter i forbindelse med en gennemgang af borgere, 
der modtager boligstøtte eller -sikring, hvor andre kommuner er forpligtet til at betale. Mindreforbruget 
vedrører perioden tilbage til 2017.  

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 
Det korrigerede budget for kommunal medfinansiering er 307,0 mio. kr., og der forventes et regnskab på 310,2 
mio. kr., svarende til et merforbrug på 3,2 mio. kr.  
 
Medio 2021 er der foretaget en efterregulering af den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne for 
2020 set i forhold til de samlede medfinansieringsudgifter på regionsniveau. Gentofte modtager 4,8 mio. kr.  i 
tilbagebetaling, som indgår under finansielle poster.  
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Erhverv, beskæftigelse og Integration  
Det korrigerede budget udgør 597,9 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 578,2 mio. kr., svarende til et 
mindreforbrug på 19,7 mio. kr.  
 
Mindreforbruget er sammensat af både mindre- og merudgifter. Der forventes færre udgifter primært til 
kontant-og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige på grund af et større fald i målgrupperne end forventet 
ved budgetlægningen. Dertil kommer færre udgifter til aktiveringsindsatsen, som har været midlertidig 
suspenderet fra slutningen af 2020 til medio maj 2021. Modsat forventes øgede udgifter til sygedagpenge, som 
følge af den større stigning i 2020 end budgetlagt samt flere udgifter til seniorpension og førtidspension, hvor 
antallet er stigende både på landsplan og i Gentofte. 
 
I mindreforbruget indgår desuden merindtægter fra refusioner for i alt 6,6 mio. kr. efter en gennemgang af 
hjemtaget statsrefusion i perioden 2017-2020. 

Politisk ledelse og administration 

Der søges tillægsbevilling på -260,0 mio.kr. vedrørende Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler som følge 
af at kontoen overføres til finansielle poster og derfor nulstilles på driftsbudgettet. 

Gentofte Ejendomme 

Det korrigerede budget vedr. almene ældre boliger er på -34,0 mio. kr. og forventes overholdt. 

Forsyning 

Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhederne (Fjernvarmen og Affald og Genbrug) udgør -29,0 
mio. kr., og der forventes et regnskab på -27 ,7 mio. kr.  
 
Der forventes en afvigelse på varmeforsyningsområdet på 1,3 mio. kr., som skyldes færre udgifter til 
fjernvarmeunits og merudgifter til udbygningen af Gentofte Fjernvarme.  
 
Der er i budget 2021 indregnet udgifter vedrørende Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (løn, administration og drift) 
med en fordeling på 70% til Gentofte Fjernvarme og 30% til Gladsaxe Fjernvarme. Endelig fordeling af 
udgifterne sker ved årets afslutning efter ”Principper for opgørelse og fordeling af udgifter mellem GGF I/S og 
Interessentkommunerne”, vedtaget december 2019. Den forventede fordeling udgør efter 1. kvartal 80,59% til 
Gentofte Fjernvarme og 19,41% til Gladsaxe Fjernvarme. 
 
 

Anlæg 

Skattefinansieret 

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre netto 400,4 mio. kr., svarende til 143,3 mio. kr. 
lavere end korrigeret budget på 543,7 mio. kr.  
  
Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022 (2023 – 2025) er anlægsbudgettet blevet gennemgået. 
Hvert enkelt anlægsprojekt er blevet vurderet og på baggrund heraf foreslås det, at budgettet til 
anlægsudgifter netto reduceres med 90,3 mio. kr. i 2021 og overføres til årene 2022 – 2025. Heraf vedrører 
99,1 mio.kr. bruttoanlægsrammen og -8,8 mio. kr. er indtægter. De foreslåede forskydninger indarbejdes i 
investeringsoversigten for 2022-2025. Se oversigt på projektniveau i bilag 3 Udskydelser på anlægsområdet. 
 
Udgifterne på bruttoanlægsrammen forventes at udgøre 326,5 mio.kr., svarende til 53,9 mio. kr. under det 
korrigerede budget på 380,4 mio. kr. Udskydelser og afvigelserne kan henføres til mindre afvigelser på mange 
projekter for alle fagområder:  
 

• Administrationsområdet (24,3 mio. kr.)  
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• Teknik og Miljø (9,6 mio. kr.)   

• Social og Sundhed (9,2 mio. kr.)   

• Kultur, Unge og Fritid (6,2 mio. kr.)   

• Børn og Skole (4,6 mio. kr.)  

 

Der er generelt en vis usikkerhed om det forventede regnskab, idet disse påvirkes af både fremdriften i de 
enkelte anlægsprojekter og tidspunktet for hvornår den tilknyttede afregning gennemføres. Da hvert enkelt 
anlægsprojekt udgør en selvstændig bevilling og den enkelte bevilling ikke må overskrides, kan der samlet set 
forekommer betydelige forventede mindreforbrug som imidlertid består af forventede mindreforbrug på en 
række anlægsprojekter, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at rykke bevillingen til kommende år, da mindre 
ændringer i tidspunkt for betaling i så fald vil udfordre bevillingsreglerne. 
 
For anlægsudgifter vedrørende ældreboliger og anlægsindtægter forventes et regnskab på 74,0 mio. kr. 
svarende til 0,6 mio. kr. over det korrigerede budget på 73,9 mio. kr. Baggrunden for, at det forventede 
regnskab er højere end korrigeret budget er blandt andet, at der er budgetteret med indtægter i 2021, som 
først forventes i 2022.  
 
Der søges om flytning af bevilling på 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg: 

• Der søges om at rådighedsbeløb på 332.000 kr. som flyttes fra biografstøtte (drift) til Kulturpuljen 
(anlæg) i 2021 samt at der gives anlægsbevilling hertil. Fra 2022 og frem indarbejdes der årligt 162.000 
kr. på Kulturpuljen (anlæg), som tilsvarende reduceres på biografstøtte (drift) 

Takstfinansieret forsyningsvirksomhed  

Takstfinansierede anlægsudgifter til forsyningsvirksomheder (fjernvarme, klima og affald) forventes at udgøre 
63,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 68,4 mio. kr. 

Låneoptagelse på forsyningsområdet 

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, 
forventes at svare til korrigeret budget på 67,5 mio. kr. 

Afdrag på forsyningsområdet  

Det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget på 40,9 mio. kr. 
 
 

Finansposter 

Forskydning i investeringsbeholdning (deponeringsforskydninger) 
 
Forskydninger i investeringsbeholdningen på baggrund af sammenlægningen af investeringsbeholdningen med 
den likvide beholdning består udelukkende af de forventede forskydninger i deponeringer.  
 
Der forventes samlede deponeringsforskydninger på 2,3 mio. kr. bestående af frigivelser på 15,5 mio. kr. fra 
tidligere deponeret beløb samt en ny deponering fra udlodning fra HMN. Gentofte Kommune har modtaget en 
udlodning på 22,3 mio. kr. i forbindelse med afviklingen af HMN (del af overskydende kapital).  
 
Indtægten svarer til en tekniske nedskrivning af kommunens ejerandel på 22,3 mio. kr., der søges under 
balanceforskydninger (se nedenfor). 
 
Kommunen kan vælge at deponere 80 % af provenuet i 10 år, og betale en afgift på 20 pct. af provenuet, eller 
undlade at deponere og betale en afgift på 60 pct. Det er besluttet at deponere 80 % af provenuet svarende til 
17,9 mio. kr. De 17,9 mio. kr. tilføres samtidig til investeringsbeholdningen. Afgiften på 4,5 mio. kr. forventes at 
blive modregnet ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022. 
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Balanceforskydninger  

Der søges tillægsbevillinger for i alt 237,7 mio. kr. som vedrører hhv. udlodning vedrørende afvikling af 
energiselskab og omplacering fra drift:  
 
Udlodning på 22,3 mio. kr. vedrørende afvikling af energiselskab:  
Der søges indtægt fra udlodningen fra HMN (tekniske nedskrivning af ejerandelen) på 22,3 mio. kr.  
 
Omplacering fra drift til balanceforskydninger som følge af ændret konteringspraksis 
Der søges tillægsbevilling på 260,0 mio.kr. vedrørende Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler, som følge 
af at kontoen overføres fra driftsbudgettet (se under ”Politisk ledelse og administration”).  
Beløbet søges omplaceret fra drift til finansposter (balanceforskydninger) efter at Indenrigs- og Boligministeriet 
har fundet det hensigtsmæssigt at ændre konteringspraksis. 
 
Grundkapitalindskud (indskud i landsbyggefonden) 
Der forventes lavere udgifter i forhold til det korrigerede budget på 6,3 mio. kr. til grundkapitalindskud til 
ungdomsboligerne på adressen Ved Ungdomsboligerne 32-60, som følge af tidsforskydninger i projektet. 
Mindreudgifterne forventes genbevilliget til 2022.  

Låneoptagelse på det skattefinansierede område 

Der søges en negativ indtægtsbevilling til lån til finansiering af nye almene ældreboliger ved Stolpehøj på 8,5 
mio. kr. som følge af, at Kommunalbestyrelsen i oktober 2020 godkendte, at projektet gennemføres med 24 
boliger i stedet for 28.  
 
Den samlede lånoptagelse forventes herefter at udgøre 220,4 mio. kr. svarende til det nye korrigerede budget. 
Tidspunktet for låneoptagelse vurderes løbende i forhold til kommunens likviditetsstyring. 

Afdrag på lån på det skattefinansierede område  

Afdrag forventes at svare til det korrigerede budget på 55,6 mio. kr. 

Likviditet 

Skøn over kassebeholdningen pr. 31.12.2021 
Kassebeholdningen pr. 31.12.2021 skønnes til 226 mio. kr. på baggrund af forventet regnskab. Dette er 
inklusive Investeringsbeholdningen (opgjort til 347 mio. kr. – jf. resultatbudget ovenfor).  
 
Skøn over gennemsnitslikviditeten pr. 31.12.2021 
Skønnet over gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens daglige likvide beholdninger over de 
sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen) ultimo 2021 er 420 mio. kr. Det er 
en opjustering på 40 mio. kr. i forhold til skønnet på baggrund af Økonomisk rapportering pr. 31.3.  
 
Opjusteringen skyldes primært sammenlægningen af investeringsbeholdningen (eksklusiv deponeringskrav) 
med kassebeholdningen i efteråret 2021. I modsatte retning trækker fremrykningen af indbetalingen til 
Lønmodtagernes Feriemidler fra august til slutningen af maj. 
 
Der henvises i øvrigt til orientering om udviklingen i gennemsnitslikviditeten efter 2. kvartal 2021, som er 
publiceret på politikerportalen.   
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Coronarelaterede udgifter 
De coronarelaterede udgifter er opgjort for 1. halvår af 2021 og forventes at udgøre 29,8 mio. kr. Potentielle 
udgifter for 2. halvår af 2021 er ikke opgjort pga. stor usikkerhed. Evt. merudgifter for 2. halvår opgøres i 
forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal.  
 
Af hensyn til kommunens samlede økonomi, er udgangspunktet for 2021, at opgaverne løses som en integreret 
del af driften, og de coronarelaterede udgifter, så vidt muligt, afholdes inden for det eksisterende budget. 
 
Der forventes samlet set nettoudgifter for 29,8 mio. kr. 

• 5,9 mio. kr. er bogført på coronakontoen vedrørende værnemidler, rengøring og tilpasning af fysiske 
rammer 

• 3,4 mio. kr. i forventet lønforbrug. 

• 20,4 mio. kr. til diverse forventede mer- og mindreudgifter og indtægter for 2021. De største udgifter 
vedrører rengøring for i alt 5,3 mio. kr., podeteam på Forebyggelse, rehabilitering og pleje for 3,2 mio. 
kr. og testenhed på Skole og Fritid for 2,7 mio. kr. 

 
Herudover er der afholdt udgifter for 5,3 mio. kr. som Gentofte Kommune er blevet kompenseret for. 
Udgifterne vedrører trivselsaftale på Skole og Fritid (2,6 mio. kr.)  og Forebyggelse og sundhedsfremme for børn 
og unge (0,6 mio. kr.) samt stimuli af oplevelsesindustrien på Forebyggelse, rehabilitering og pleje (2,2 mio. kr.). 
Samlet udgør de coronarelaterede udgifter 35,1 mio. kr.  
 
Gentofte Kommune modtager, ca. 11,4 mio. kr. i kompensation for udgifterne i 2021 gennem økonomiaftalen. 
Der forventes, som udgangspunkt, ikke yderligere kompensation. Eventuel yderligere kompensation tages op i 
forbindelse med økonomiaftalen for 2023.  
 
 
Samlede coronaudgifter frem til 30. juni 2021 

 
Herudover forventes der brugt 5,3 mio. kr. ifm. udmøntning af trivselsaftale og stimuli af oplevelsesindustrien. 
De indgår ikke, da Gentofte Kommune er tildelt midler til dette. 

Område

Corona-konto

ekskl. eksterne 

vikarer Lønforbrug

 Øvrige 

udgifter 

(indberettet) Hovedtotal
Teknik og Miljø 0,1 0,3 0,0 0,3

Park og Vej/ / Klima, Natur og Miljø 0,0 0,0 0,0 0,0

Beredskabet 0,0 0,3 0,0 0,3

Kultur, Unge og Fritid 0,0 0,0 4,9 4,9

Fritid 0,0 0,0 4,5 4,5

Unge 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur 0,0 0,0 0,4 0,4

Børn og Skole 1,3 1,0 6,9 9,2

Skole og Fritid 0,9 1,0 2,4 4,3

Dagtilbud for småbørn 0,1 0,0 4,0 4,1

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn 0,3 0,0 0,4 0,7

Sociale institutioner 0,1 0,0 0,0 0,1

Social og Sundhed 2,2 2,1 7,5 11,8

Borgere med Handicap 0,5 1,6 1,8 4,0

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 1,6 0,5 5,7 7,9

Politisk ledelse og administration 2,4 0,0 1,2 3,5

Politisk led. adm. ekskl. Gentofte Ejendomme 0,0 0,0 -0,6 -0,6

Gentofte Ejendomme 2,4 0,0 1,8 4,1

Hovedtotal 5,9 3,4 20,4 29,8
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Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på 

bevillingsområder 
 

 

Økonomisk Rapportering per
Tillægs-

bevillinger

Forbrug

jan-juni

Ansøgte tillægs-

bevillinger

Forventet 

regnskab inkl. 

coronaudgifter

Afvigelse mellem 

forv. regnskab 

og korr. budget 

inkl. ansøgte 

tillægsbev.

Beløb i mio. kr.   (netto)

Serviceudgifter

Teknik og Miljø, Skattefinansieret 153,8 2,0 155,7 58,8 0,2 156,9 1,0

2100 ##  Park og Vej/Klima, natur og miljø 153,8 2,0 155,7 58,8 0,2 156,9 1,0

Kultur, Unge og Fritid 147,1 -4,1 143,0 68,6 -0,9 147,0 4,9

31400 ## Kultur 61,0 -1,2 59,8 24,0 -0,4 59,8 0,4

31390 ## Unge 10,0 -0,4 9,6 4,2 0,1 9,7 0,0

31380 ## Fritid 76,2 -2,6 73,6 40,4 -0,6 77,5 4,5

Børn og Skole 1.325,9 -23,6 1.302,4 520,3 5,1 1321,0 13,5

41420 ## Skole og Fritid 762,5 -14,2 748,3 262,1 2,7 755,3 4,3

41440 ## Dagtilbud for småbørn 351,9 -13,8 338,0 174,7 2,0 340,1 0,0

41460 ## Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 220,3 3,4 223,6 89,6 0,0 226,1 2,5

41470 ## Sociale institutioner -8,7 1,1 -7,6 -6,1 0,4 -0,5 6,7

Social og Sundhed 1.302,3 -2,5 1.299,7 541,9 -0,7 1302,3 3,2

51500 ## Borgere med handicap 424,3 1,5 425,8 156,7 0,6 432,1 5,7

51530 ## Forebyggelse, rehabilitering og pleje 878,0 -4,0 873,9 385,2 -1,2 870,2 -2,5

Erhverv og Beskæftigelse 3,6 0,0 3,6 2,6 0,0 3,6 0,0

71720 ## Arbejdsmarked og overførsler 3,6 0,0 3,6 2,6 0,0 3,6 0,0

Politisk ledelse og administration 644,5 61,0 705,5 283,1 -0,3 708,7 3,5

61560 ## Politisk ledelse og administration ekskl. GE 481,8 30,6 512,4 192,7 1,5 513,3 -0,6

61561 Gentofte Ejendomme 162,7 30,4 193,1 90,5 -1,8 195,4 4,1

Beredskabet 17,3 0,4 17,7 18,7 0,0 18,0 0,3

25340 ## Beredskab 17,3 0,4 17,7 18,7 0,0 18,0 0,3

Forventede genbevillinger 2021 til 2022 -30,3 -30,3

Serviceudgifter i alt 3.594,5 33,2 3.627,7 1.494,0 3,5 3.627,2            -3,9

Reviderede serviceramme 3.607,9 3.627,2            19,4

Overførselsudgifter

Børn og Skole 7,4 0,0 7,4 -4,3 0,0 7,4 0,0

41420o 42 Skole og Fritid 2,0 0,0 2,0 0,2 0,0 2,0 0,0

41420 03  - Forberedende grunduddannelse 2,0 0,0 2,0 0,2 0,0 2,0 0,0

41460o 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 5,4 0,0 5,4 -4,5 0,0 5,4 0,0

41460 57  - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv. 13,4 0,0 13,4 3,6 0,0 13,4 0,0

41460 22 - Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager -8,1 0,0 -8,1 -8,1 0,0 -8,1 0,0

Social og Sundhed 310,7 0,0 310,7 121,8 0,0 310,9 0,2

51500o 50  Borgere med handicap 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 -2,7 -3,0

51500 57 - Kontante ydelser 38,5 0,0 38,5 16,1 0,0 35,5 -3,0

51500 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -38,2 0,0 -38,2 -15,9 0,0 -38,2 0,0

51500 46 - Tilbud til udlændinge 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

51530o 53  Forebyggelse, rehabilitering og pleje 310,4 0,0 310,4 121,3 0,0 313,6 3,2

51530 62 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 307,0 0,0 307,0 119,6 0,0 310,2 3,2

51530 0 - Almene ældreboliger 4,6 0,0 4,6 2,2 0,0 4,6 0,0

51530 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -1,2 0,0 -1,2 -0,5 0,0 -1,2 0,0

Erhverv og Beskæftigelse 597,9 0,0 597,9 232,1 0,0 578,2 -19,7

71720 46 - heraf tilbud til udlændinge 16,8 0,0 16,8 2,0 0,0 15,8 -1,1

71720 48 - heraf førtidspensioner og personlige tillæg 163,5 0,0 163,5 62,5 0,0 170,2 6,7

71720 57 - heraf kontante ydelser 281,9 0,0 281,9 120,1 0,0 273,4 -8,5

71720 58 - heraf revalidering 90,1 0,0 90,1 35,1 0,0 76,8 -13,2

71720 68 - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger 45,5 0,0 45,5 12,5 0,0 41,9 -3,6

Politisk ledelse og administration 260,9 0,0 260,9 210,9 -260,0 0,9 0,0

61560 06 - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed 260,9 0,0 260,9 210,9 -260,0 0,9 0,0

Gentofte Ejendomme -35,0 0,0 -35,0 -4,4 0,0 -35,0 0,0

61561 00 - heraf ældreboliger -35,0 0,0 -35,0 -4,4 0,0 -35,0 0,0

Overførselsudgifter i alt 1.141,8 0,0 1.141,8 556,1 -260,0 862,4 -19,4

Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget 0,0

Samlede driftsudgifter 4.736,3 33,2 4.769,5 2.050,1 -256,6 4.489,6          -23,3

2100o 01 Forsyning -29,8 0,8 -29,0 -1,3 0,0 -27,7 1,3

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Opr. Budget Korr. Budget
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Bilag 2: Ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer mellem bevillinger 

 
 
 
 
  

Ansøgte

omplaceringer 

mellem

bevillinger

Heraf 

effektiviseringer

Heraf øvrige

tekniske 

omplaceringer

Ansøgte

tillægsbevillinger 

fra kassen

Ansøgte 

tillægs-

bevillinger

 i alt

Beløb i mio. kr.   (netto)

Serviceudgifter

Teknik og Miljø, Skattefinansieret -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,2

2100 #  Park og Vej/Klima, natur og miljø -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,2

Kultur, Unge og Fritid -0,6 -0,6 0,0 -0,3 -0,9

31400 # Kultur -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,4

31390 # Unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

31380 # Fritid -0,6 -0,6 0,0 -0,6

Børn og Skole 1,6 -0,7 2,3 3,5 5,1

41420 # Skole og Fritid 1,7 -0,2 1,9 1,0 2,7

41440 # Dagtilbud for småbørn -0,5 -0,5 0,0 2,5 2,0

41460 # Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41470 # Sociale institutioner 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4

Social og Sundhed -0,7 -0,4 -0,3 0,0 -0,7

51500 # Borgere med handicap 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6

51530 # Forebyggelse, rehabilitering og pleje -1,2 -0,4 -0,9 0,0 -1,2

Erhverv og Beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71720 # Arbejdsmarked og overførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Politisk ledelse og administration -0,3 1,8 -2,2 0,0 -0,3

61560 # Politisk ledelse og administration ekskl. GE 1,5 2,5 -1,1 0,0 1,5

61561 Gentofte Ejendomme -1,8 -0,7 -1,1 0,0 -1,8

Beredskabet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25340 # Beredskab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forventede genbevillinger 2021 til 2022

Serviceudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5

Oprindelig serviceramme (revideres primo august)

Overførselsudgifter

Politisk ledelse og administration 0,0 0,0 0,0 -260,0 -260,0

61560 06 - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed 0,0 -260,0 -260,0

Overførselsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 -260,0 -260,0

Samlede driftsudgifter 0,0 0,0 0,0 -256,5 -256,6

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.



 

 

 

Side 17 

Bilag 3: Ansøgte udskydelser på anlægsområdet 

 
 
Af den samlede udskydelse på 90,3 mio. kr. indarbejdes 89,3 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. vedrørende Tryghed 
for borgere i 2024.  
 

Beløb i 1.000. kr.

U/I

Ansøgning 

budgetkorrektion 2021

Indarbejdes i 

investeringsoversigt 

2022-2025

Anlægsprojekter

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø -5.500 5.500

Klima- og bæredygtighedstiltag U -1.500 1.500

Bydelscentre - rådigh. U -2.000 2.000

Klimatilpasning Smakkegårdsvej mv. U -2.000 2.000

Kultur og Bibliotek -1.100 1.100

Synlighed og kendskab U -1.100 1.100

Idræt og Fritid -28.000 28.000

Bander til ishaller U -1.000 1.000

Hellerup Havn, Palladium U -24.000 24.000

Overbygning på Maglegårdshallen U -3.000 3.000

Skole og Fritid -2.000 2.000

Digital læring på skoler og dagtilbud U -1.500 1.500

Etabl. fysiske rammer til inklusion - rådigh. U -500 500

Forebyggelse, rehabilitering og pleje -22.500 22.500

Elektronisk adgangssystem i eget hjem U -1.500 1.500

Brandsikring plejeboliger U -15.000 15.000

Digital understøttelse pleje og sundhed U -1.500 1.500

IT-investeringer SoSu 2021 U -4.500 4.500

Politisk ledelse, administration m.v. -31.200 31.200

Affaldsbeholdere institutioner U -1.500 1.500

Tilgængelighedsprojekt Palladium U -1.500 1.500

Køb og salg af ejendomme og grunde I 5.300 -5.300

Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund I 3.500 -3.500

Vedl. SPV - boliger U -12.000 12.000

Tryghed for borgere U -1.000 1.000

Kompetenceudvikling af ledere U -3.000 3.000

IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020 U -3.000 3.000

IT-infrastruktur 2021 U -16.000 16.000

Jobcenter, ekstra ressourcer U -2.000 2.000

Anlæg i alt -90.300 90.300
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Kommune- og Regionsrådsvalget 2021 
 

Den 16. november 2021 afholdes valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.   
 

 
Valgbestyrelse  
Valgbestyrelsen består af: 
 
Valgbestyrelse 
Michael Fenger (formand) 
Søren B. Heisel (næstformand) 
Pia Nyring 
Kristine Kryger 
Marianne Zangenberg 
 
Stedfortrædere 
Karen Riis Kjølbye   
Anne Hjorth 
Morten Løkkegaard 
Bente Frimodt-Møller 
Ulrich Borch 
 
Til formænd for valgstyrerne på de 10 valgsteder blev valgt valgbestyrelsens     
medlemmer og stedfortrædere.   
 
 
Fritagelse for stillere  
Efter valglovens §26 a kan allerede repræsenterede kandidatlister i Kommunalbestyrelsen fritages for 
kravet om at indhente underskrifter fra 25 stillere.  
 
De berørte 6 kandidatlister (Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, 
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) modtager meddelelse om, at de er fritaget for kravet om at 
indhente underskrifter fra 25 stillere. 
 
    
 Ophængning af valgplakater 
 Valgplakater må ophænges fra 4. lørdag før valgdagen, dvs. fra lørdag den 23.     
 oktober 2021 kl. 12.00.  
  
 
 Valgsteder 
 Der anvendes samme valgsteder som ved sidste valg: 
 
 Tjørnegårdsskolen 
 Munkegårdsskolen 
 Rådhuset 
 Bakkegårdsskolen 
 Dyssegårdsskolen 



 

 Maglegårdsskolen 
 Byens Hus 
 Ordruphallen 
 Skovshoved Skole 
 Skovgårdsskolen 
 
 
Brevstemning 
Der kan brevstemmes i perioden 5. oktober – 12. november. Der er udvidet åbningstid i Kommuneservice 
i brevstemmeperioden, og der kan tillige brevstemmes på bibliotekerne. Der vil ligeledes være 
brevafstemning på plejehjem, dagcentre og i private hjem for borgere, der ikke har mulighed for at 
komme til et valgsted.  
  
 
Valgstyrere og stedfortrædere 
Som ved hidtidige valg udarbejder valgchefen forslag til valgstyrere og stedfortrædere, som fremsendes 
til gruppeformændene. 
 
 
Møder i valgbestyrelsen  
Valgbestyrelsen skal holde 2 møder, dels i forhold til godkendelse af   
samtlige kandidatlister, som foreslås at finde sted den 4. oktober 2021 kl.  17.30, dels i forhold til   
godkendelse og underskrivelse af valgbøgerne, som foreslås at finde sted den 17. november 2021 kl. 20.  
 
  
LNI 10.08.2021 
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Industrivej 8  |  7830 Vinderup  |  T 97 44 36 66

joca@joca.dk  |  joca.dk

CVR 18 66 08 30

Det sidehængslede låg er brugervenligt, da det er nemt at åbne 

beholderen fra alle sider. Låget kan stå åbent i en vinkel på ca. 

100 grader, hvilket giver nem adgang til affaldsbeholderen.

Det sidehængslede låg forbedrer desuden arbejdsmiljøet for 

renovationsmedarbejderen, idet låget åbner automatisk ved 

tømning (ved korrekt indstilling af tømningsbil, vil lågene åbne automatisk 

ved tømning).

FAKTA OG FORDELE
 � Produceret i EU af Craemer GmbH

 � Mulig kombination 50/50 - 60/40 - 40/60

 � Skillevæg til opdeling 

 � Støbt af høj-kvalitets polyethylen 

 � UV- bestandig

 � Alle beholderens dele er genanvendelige

 � Metaldelene er af galvaniseret stål

 � Er i overensstemmelse med EN 840 

 � Skillevæggens udformning sikrer, at  

beholderen er helt vandtæt.

MGBNEO
240 LTR. -  SIDEHÆNGSLET LÅG

MÅL
Beholderbredde  ........................................580 mm 
Beholderdybde  ...........................................725 mm    

Beholderhøjde  ............................................1045 mm 
Hjul.........................................................................Ø 250 mm 

Vægt m. låg/hjul/skillevæg  ................14,5 kg

Mindre afvigelser kan forekomme

Sidehængslet låg 40/60 

Craemers 2-hjulede beholdere er certificeret 

i henhold til Blue Angel Ecolabel, som tildeles 

særligt miljøvenlige produkter. Denne 

certificering omfatter beholdere i antracit/

grå, og som er produceret af minimum 80% 

genbrugsplast.

Mål i henhold til EN840-1
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1. Indledning 
Intravenøs behandling (IV-behandling) er et regionalt ansvarsområde, som finansieres og foregår på hospitalet under 
indlæggelse eller som ambulant behandling. IV-behandling kan også foregå i borgerens eget hjem med udgående 
personale fra hospitalet eller som selvadministration/brugerstyret behandling. 

Hvis borgerne i stedet kan modtage deres intravenøse behandling af en kommunal sygeplejerske hjemme eller fx i 
et kommunalt sundhedscenter, vil det spare borgerne for transporttid og skabe større frihed og fleksibilitet i deres 
hverdag. Når borgeren modtager sin behandling udenfor hospitalet, kan det være med til at forebygge hospitalsin-
fektioner og særligt hos ældre borgere understøtte, at de fastholder deres funktionsniveau og bevarer en højere grad 
af livskvalitet.

IV-behandling i kommunalt regi dækker over, at kommunen efter vejledning fra den udskrivende hospitalsafdeling, 
administrerer den videre IV-behandling.  

Kommunen har til enhver tid visitationsretten og vurderer derfor, om en borgers IV-behandling kan varetages af 
kommunen.  

1.1 Aftalens grundlag  
Med Sundhedsaftale 2019-2023 vil vi skabe mere sammenhæng i borgernes forløb, mere lighed i sundhed, mere 
samspil med borgeren og mere sundhed for pengene. 

Denne aftale tager afsæt i sundhedsaftalens bærende principper for samarbejdet, herunder helhedssyn, effektiv 
ressourceudnyttelse og klar opgave- og ansvarsfordeling. I aftalen betyder det, at der altid skal vælges den behand-
lingsform, som er mest sikker og effektiv, som er mindst mulig indgribende i borgerens liv, og som understøtter den 
bedste udnyttelse af ressourcerne.

Aftalen er en forsøgsordning, hvor parterne i aftaleperioden har mulighed for at tilrette og genforhandle aftalen. 

1.2 Aftalens parter
Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af sundhedsaftalen. Parterne er de 29 kommuner i Region Hovedstaden og 
Region Hovedstaden.

1.3 Formål 
Formålet med denne aftale er at give borgerne mulighed for at modtage IV-behandling i kommunalt regi. Aftalen skal 
sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på 
delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange 
eller unødvendige indlæggelser.
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1.4 Målgruppe

Målgruppen for aftalen er borgere i stabile forløb

• som er opstartet i IV- behandling, der er givet 
under indlæggelse, ambulant eller af udgående 
personale fra hospitalet.

• som er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre 
deres IV-behandling i kommunalt regi. 

• med et ikke indlæggelseskrævende behov for IV- 
behandling. 

• som lægefagligt er vurderet egnede til at modtage 
IV-behandling i kommunalt regi.

Det forudsættes, at alle punkterne ovenfor er opfyldt. Der kan i helt særlige situationer og efter gensidig aftale 
mellem parterne være behov for at tage individuelle hensyn i konkrete forløb. 
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1.5 IV-behandling

Aftalen omfatter

• IV-behandling med antibiotika.

• IV-behandling med isotone væsker.

• IV-behandling med pumpe.

I særlige situationer, og når der er enighed herom, kan andre præparater, herunder anden IV-væskebehandling foreta-
ges. Det vil altid være en individuel vurdering.

Det vurderes altid om behandlingen alternativt kan gives som tabletter, som selvadministration/brugerstyret be-
handling eller i pumpe før traditionel IV-behandling.

Hospitalet anlægger en IV-adgang på borgeren, der egner sig til IV-behandling i kommunalt regi, med mindst 
mulig indgriben for borgeren og som samtidig understøtter smidige arbejdsgange for de kommunale syge-
plejersker. Det vil typisk være gennem perifert venekateter (PVK), centralt venekateter (CVK eller PICC-line), 
vaskulær injektionsport (VIP) og MID-line. Hospitalet har ansvaret for at genanlægge IV-adgang. Af hensyn til 
borgeren kan kommunen dog vælge at genanlægge PVK, forudsat kompetencerne er til stede.

IV-antibiotika leveres i lukkede systemer i infusionspose til intermitterende behandling, samt udvalgte antibi-
otika i døgndækkende poser, der indgives ved hjælp af elektroniske pumper. Desuden udvides muligheden for 
behandling med IV-antibiotika i elastomeriske/mekaniske pumper til døgndækkende behandling. I takt med 
udvikling af døgndækkende elastomeriske/mekaniske pumper, vil opsætning af IV-antibiotika ske 1 gang i døg-
net i stedet for intermitterende doser, der gives 2-4 gange i døgnet. 

Af hensyn til risiko for anafylaktisk chok skal den første dosis IV-antibiotika gives i hospitalsregi. Denne dosis kan 
gives under indlæggelse, ambulant eller af udgående personale fra hospitalet.

Den behandlingsansvarlige læge skal skriftligt præcisere, hvis borgeren ikke må forlades under indgiften.

I følgende situationer varetages behandlingsforløbet som udgangspunkt i hospitalsregi af hensyn til patientsik-
kerhed, arbejdsmiljø og/eller kommunal kapacitet: 

• IV-behandlingsforløb med behov for mere end 4 besøg pr. døgn og/eller i tidsrummet fra 23.00-07.00.

• IV-behandlingsforløb, hvor den enkelte indgift indebærer at kommunalt personale skal opholde sig i borgerens 
hjem i mere end 60 minutter ad gangen.
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2. Samarbejde om IV-behandling i 
kommunalt regi

IV-behandling uden for hospitalet

Prioritering
Behandlingsform og -sted vælges ud 
fra borgerens behov.

Kommunal klinik  
eller eget hjem
Kommunen visiterer til 
IV-behandling i klinik eller i 
eget hjem.

Hospital
Lægen vælger den behandlingsform, der passer bedst til borgeren. 
Lægen prioriterer den mest sikre og mindst indgribende behandling i 
følgende rækkefølge: 1) Tabletter 2) Selvadministration 3) IV-pumpe  
4) IV-behandling 2-4 gange i døgnet.

2.1 Henvisning og visitation 
Lægen på hospitalet kan henvise borgere til IV-behandling i kommunalt regi, hvis det lægefagligt vurderes at borge-
ren er egnet til IV-behandling i kommunalt regi og hvis borgeren er i målgruppen for aftalen. 

Det vurderes individuelt om borgeren kan overgå til tabletter eller selvadministration/brugerstyret behandling. 

IV-behandling i kommunalt regi kan foregå i sundhedscenter/sygeplejeklinik/akutplads/midlertidig plads eller i eget 
hjem, herunder plejecentre og botilbud. Hvis IV-behandlingen finder sted i borgerens eget hjem, skal hjemmet være 
vurderet egnet hertil af kommunens personale.
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Borgeren skal acceptere tilbuddet om IV-behandling i kommunalt regi. Borgeren skal altid oplyses om at hospitalet 
har behandlingsansvaret og informeres om mulighederne for ambulant tid eller indlæggelse, såfremt noget uforud-
set opstår, og dette ikke kan løses udenfor hospitalet. 

Den samlede vurdering sker i et samarbejde mellem borgeren, eventuelt dennes pårørende samt fagpersoner i 
kommunen og på hospitalet.

2.2 Behandlingsansvar
Den behandlende hospitalsafdeling har det lægefaglige ansvar for den opstartede IV-behandling, indtil denne er 
afsluttet. IV-behandlingen delegeres til kommunen, mens hospitalet fortsat har ansvar for opfølgning på be-
handling, herunder blodprøver mv.

Praktiserende læge og Akutberedskabet har ikke ansvar for IV-behandling i kommunalt regi, som er opstartet i hospi-
talsregi. 

I situationer hvor IV-behandlingen er opstartet på et andet hospital i Region Hovedstaden end i borgerens hjemkom-
munes planområde, også i Region Hovedstaden, er disse forløb omfattet af nærværende aftale. 

2.3 Opstart på kommunal IV-behandling 
Kontakt til kommunen
Hospitalet tager telefonisk kontakt til kommunen med henblik på at afklare og aftale IV-behandling i kommu-
nalt regi.

Kommunen vurderer om de kan varetage opgaven, herunder sikre at de kommunale sygeplejersker har eller kan 
opnå de påkrævede kompetencer. 

Uddybning af de digitale arbejdsgange mellem hospital og kommune præciseres i særskilt oversigt over digitalt kom-
munikations-flow. 

Behandlingsplan
Lægen på hospitalet lægger en plan for det forventede IV-behandlingsforløb i kommunen, herunder nødvendige 
observationer, forslag til blodprøver og ændring i medicinsk behandling ved behov.

Information om behandlingsplan, observationstid, eventuel kontrol af infektionstal, behandlingslængde samt kon-
taktoplysninger til den behandlingsansvarlige afdeling på hospitalet sendes til kommunen via gældende MedCom 
henvisning.

Ved opstart på kommunal IV-behandling skal Fælles medicinkort (FMK) være ajourført med dosis, antal doser pr. 
dag, antal behandlingsdage og seponering af IV-behandling.

Al ordineret IV-medicin, IV-væske og IV-pumpe i forbindelse med den ordinerede behandling medgives fra hospi-
talet. Desuden medgives sygeplejeartikler til behandlingen samt opsamlingsudstyr til sikker destruktion af materi-
ale og lægemiddelrester. Hospitalet har under hele IV-forløbet ansvar for at levere ordineret IV-medicin, IV-væske 
og IV-pumpe hos borgeren eller på kommunalt depot efter aftale. Tilsvarende har hospitalet ansvar for at levere 
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sygeplejeartikler samt opsamlingsudstyr til sikker destruktion af materiale og lægemiddelrester. Medgivet medicin 
opbevares i overensstemmelse med Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler.1

Delegation af lægeforbeholdte opgaver til kommunale sygeplejersker kan aftales for den enkelte borger (dvs. der kan 
ikke laves rammedelegation).2

Information til egen læge
I forbindelse med henvisning til kommunal IV-behandling sender hospitalslægen en epikrise til borgerens praktise-
rende læge. 

2.4 Kommunikation og samarbejde under behandlingsforløb i kommunalt regi
Efter vejledning fra den udskrivende hospitalsafdeling, administrerer kommunen den videre IV-behandling. Hospita-
let genanlægger IV-adgang (PVK), hvis kommunen ikke har de nødvendige kompetencer.

Den kommunale sygeplejerske skal melde tilbage telefonisk til den behandlingsansvarlige læge på hospitalet, hvis 
tilstanden hos borgeren ændrer sig i forhold til det aftalte. Hvis det er tilfældet, skal hospitalslægen foretage en ny 
vurdering af, hvorvidt der skal foretages ændringer i behandlingen. Med henblik på dokumentation i patientjournal og 
omsorgssystem skal der følges op med korrespondancemeddelelser mellem parterne.

Hvis lægen på hospitalet ordinerer prøver, skal lægen give de kommunale sygeplejersker besked om prøvesvarene 
og om disse får betydning for det aftalte forløb. Kommunikationen om prøvesvar sker efter aftale i det konkrete 
behandlingsforløb og kan ske både telefonisk og via korrespondancemeddelelser. Når et svar afgives mundt-
ligt, skal kommunikationen foregå via Sikker Mundtlig Kommunikation. Med henblik på dokumentation i pa-
tientjournal og omsorgssystem skal der følges op med korrespondancemeddelelser mellem parterne.

Praktisk håndtering af ordinerede blodprøver aftales lokalt i planområderne.

Faglige vejledninger til hospitaler og kommuner vedrørende IV-behandling i kommunalt regi vil supplere og under-
støtte denne aftale. 

2.5 Rådgivning under borgerens forløb  
Hospitalet stiller kompetencer til rådighed i forbindelse med oplæring og rådgivning af det kommunale personale. 
Hospitalet står til rådighed hele døgnet for spørgsmål vedrørende igangværende IV-forløb.  

2.6 Afslutning af forløb
For hver borger aftales det, hvordan et forløb forventes afsluttet. Afslutningen af et forløb skal ske efter en kon-
kret vurdering foretaget i et samarbejde mellem hospitalslægen på den behandlende afdeling og den kommunale 
sygeplejerske. 

1 Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9079 
2 Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). 
Sundheds- og Ældreministeriet, 2009. https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2009/115 
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Som dokumentation for afslutning af forløbet i kommunen sender den kommunale sygeplejerske et afslutningsnotat 
til den behandlende afdeling på hospitalet.

Når forløbet er afsluttet, sender hospitalet en ambulant epikrise til borgerens praktiserende læge.

2.7 Kompetencer
Det forudsættes, at de kommunale sygeplejersker er oplært i forhold til IV-antibiotika- og IV-væskebehandling.

De kommunale sygeplejersker har faglige kompetencer indenfor følgende områder:
• Klinisk erfaring med observation og pleje af IV-adgang, herunder forebyggelse af komplikationer fx infektioner.

• Viden om og erfaring med hygiejniske principper og steril teknik.

• Viden om de valgte præparaters virkning, bivirkning og interaktion.

• Viden om behandling af allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk chok.3 

• Klinisk erfaring med væske- og elektrolyt behandling, samt behandlingens virkning, bivirkning og interaktion.

• Viden om hjerte- og kredsløbets respons på væske- og elektrolytbehandling.

• Kendskab til de arbejdsmiljømæssige krav i forbindelse med indgift af præparaterne.4

De kommunale sygeplejersker kan have behov for at genopfriske og vedligeholde deres faglige kompetencer - og for 
yderligere oplæring. Behov for oplæring i forhold til konkrete IV-behandlingsforløb kan fx ske ved sidemandsoplæring 
og aftales enten lokalt eller mellem hospitalet og den kommunale sygepleje.

Ved behov kan kurser mhp. kompetenceudvikling udbydes og koordineres i regi af planområderne samt på 
regionalt niveau.

3 Behandling ved mistanke om anafylaksi skal fremgå af lokale instrukser, jf. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (VEJ nr 9079 af 
12/02/2015). https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9079; Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. https://www.
retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9079 
4 Af miljømæssige hensyn bortskaffes risikoaffald i henhold til kommunens regler for håndtering af risikoaffald.
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3. Aktivitet og økonomi 

3.1 Aktivitet
Det er forventningen, at der i Region Hovedstaden er ca. 5.700 årlige IV-forløb i kommunalt regi, når aftalen er fuldt 
implementeret. Estimatet af antal årlige forløb er baseret på en vurdering fra Herlev og Gentofte Hospital, der har 
erfaring med IV-forløb i kommunalt regi samt det estimat, der ligger til grund for en tilsvarende aftale i Region 
Midtjylland. 

Det er forudsat, at halvdelen af forløbene i kommunalt regi sker i borgerens hjem og halvdelen på kommunal 
klinik. Vurderingen er foretaget ud fra en helhedsbetragtning, hvor en del af borgerne vil være i stand til at trans-
portere sig til kommunal klinik for at modtage IV-behandling. I tilfælde, hvor det ikke er muligt enten af borger-
hensyn eller fordi klinikken er lukket, modtager borgeren IV-behandling i eget hjem. 

3.2 Økonomi
Der er udarbejdet en takstmodel for afregning af forløb. Takstmodellen består af en trappemodel med forløbs- 
takster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for 
længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt når forløbene strækker sig udover de antal dage, der er forudsat 
i forløbet. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det er forventningen, 
at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst. 

Længden af forløbene varierer

• IV-antibiotika, forløb på 1-6 dage (fra 7. dagen afregnes dagstakst). 

• IV-væske (isoton), forløb på 1-3 dage (fra 4. dagen afregnes dagstakst). 

• IV-pumpe, forløb på 1-6 dage (fra 7. dagen afregnes dagstakst).

I takstmodellen indgår en ’trappe’, som regulerer taksten i takt med antallet af borgere, der modtager IV-behandling 
i kommunalt regi, stiger. Trappemodellen afspejler, at i takt med at antallet af årlige IV-besøg stiger, opnår kommu-
nerne bedre mulighed for at planlægge og tilrettelægge IV-behandling. Trappemodellen består af 3 successive trin, 
hvor antal årlige IV-forløb i Region Hovedstaden definerer trinene. De første 1.500 forløb bliver afregnet efter 
taksterne på trin 1. De følgende forløb op til 3.000 bliver afregnet efter taksterne på trin 2. Herefter bliver forlø-
bene afregnet efter taksterne på trin 3. 

Taksterne ses i tabel 1 på næste side.
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Tabel 1: Takster for afregning af IV-behandling i kommunalt regi i Region Hovedstaden, i kr. 2020-niveau

Trin 1 
(0-1499 årlige forløb)

Trin 2 
(1500-2999 årlige forløb)

Trin 3 
(3000+ årlige forløb)

Forløb Dagstakst Forløb Dagstakst Forløb Dagstakst

IV-antibiotika 6915 1485 6411 1366 6159 1306

IV-væske (isoton) 1343 341 1274 309 1240 292

IV-pumpe 2049 341 1912 309 1843 292

Principper for registrering og afregning præciseres i særskilt vejledning.
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4. Monitorering og opfølgning 

4.1 Monitorering 
For at skabe et godt grundlag for planlægning, opfølgning og løbende kvalitetsudvikling i samarbejdet skal aftalen 
monitoreres. 

Der monitoreres og registreres på følgende parametre:

• Antal borgere henvist til IV-behandling i kommunen. 

• Antal borgere visiteret til IV-behandling i kommunen.

• Type af IV-behandling. 

• Antal daglige behandlinger.

• Tid medgået til behandling pr. behandling.

• Længde af forløb med IV-behandling.

• Hvor stor en del af IV-behandlingen, der sker hhv. i borgerens hjem/kommunal klinik.

Data opgøres i kommunerne og på hospitalerne. 

4.2 Opfølgning 
Der gennemføres en undersøgelse af den brugeroplevede kvalitet, herunder vil brugerrepræsentanter blive inddra-
get i tilrettelæggelse af undersøgelsen. 

Med henblik på at følge aktiviteten tæt, følges der op på aktivitetsdata hver 3. måned. Der foretages en evaluering af 
aftalen efter 2 år.

Resultater fra opfølgningen forelægges til drøftelse i Tværsektoriel strategisk styregruppe og Sundhedskoordinati-
onsudvalget. 
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5. Øvrige forhold

5.1 Implementering af aftalen 
Implementering sker i regi af sundhedsaftalen. Den lokale implementering forankres i de somatiske samordningsud-
valg. I hvert planområde nedsættes en implementeringsgruppe. 

Ved behov for drøftelse af principielle problemstillinger kan samordningsudvalgene rejse disse til drøftelse i Tvær-
sektoriel strategisk styregruppe.

5.2 Ikrafttræden og opsigelse af aftalen
Nærværende aftale træder i kraft den 4. oktober 2021 og er af 2 års varighed. Inden aftalens udløb og senest den 
30. september 2023 tages der stilling til forlængelse af aftalen. 

Med aftalens ikrafttræden indledes implementering af aftalen i planområderne.
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6. Temagruppens sammensætning

Aftalen er udarbejdet af en temagruppe nedsat under Tværsektoriel strategisk styregruppe for Sundhedskoordi-
nationsudvalget i Region Hovedstaden i perioden august 2020-maj 2021.

Temagruppen var sammensat af følgende ledere, brugere og fagpersoner med kendskab til eksisterende erfaringer 
og aftaler eller viden om IV-behandling i kommunalt regi: 

Formandskab
Niels Peter Møller, direktør, Brøndby Kommune (kommunal formand).
Rene Priess, vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital (regional formand).

Brugerrepræsentanter
Bente Clausen, brugerrepræsentant.
Bjarne Kristensen, brugerrepræsentant.
Søren Rimmen, brugerrepræsentant.

Kommunale repræsentanter
Karen Nørskov Toke, sundhedschef, Københavns Kommune.
Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, leder af sundhedsområdet, Ballerup Kommune.
Susanne Tronier, centerchef, Rudersdal Kommune.
Anette Sophie Beck Hjort, sektionschef, Hillerød Kommune.
Linda Rask Westergaard Nielsen, sundhedsfaglig chefkonsulent, Københavns Kommune.

Regionale repræsentanter
Jesper Lihn, enhedschef, Region Hovedstaden/Jean Hald Jensen, enhedschef, Region Hovedstaden.
Tina Holm Nielsen, vicedirektør Amager og Hvidovre Hospital.
Helle Rabing, ledende oversygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital.
Finn Rønholt, ledende overlæge, Herlev og Gentofte Hospital.
Helle Tødt, samordningskonsulent, Herlev og Gentofte Hospital.
Christian Worm, centerdirektør, Rigshospitalet.
Gitte Søndergaard, læge, Region Hovedstadens Akutberedskab.
Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, PLO-H repræsentant.

Sekretariat
Vibeke Nymann Folmer sundhedskonsulent, Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden/
Trine Cornelius Høgh, konsulent, Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden.
Christian Roldsgaard Hejlesen, teamleder, Det fælleskommunale sundhedssekretariat – Hovedstaden.
Michala Jessen, chefkonsulent, Region Hovedstaden/Winnie Brandt, chefkonsulent, Region Hovedstaden. 
Pernille Faurschou, sundhedsfaglig chefkonsulent, Region Hovedstaden
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  Internt notat 

Behandling  

Børneudvalget, den 17. august 2021 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, den 18. august 2021   

Økonomiudvalget, den 23. august 2021 

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2021 

 

Indledning 

Siden 2018 skal Social- og Ældreministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet) 

hvert år inden 1. juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgå-
ende års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager 
efter lov om social service.  

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af 
det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.  

På møde den 26. november 2018 behandlede Kommunalbestyrelsen sag om dan-
markskort for 2017. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde, punkt 3. 
På møde den 27. maj 2019 behandlede Kommunalbestyrelsen sag om danmarkskort 

for 2018. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde, punkt 7. På møde 
den 31. august 2020 behandlede Kommunalbestyrelsen sag om danmarkskort for 

2019. Der henvises nærmere til dagsordenen for dette møde, punkt 15.   

Social- og Ældreministeriet har i juni 2021 offentliggjort danmarkskort for 2020.  

 

Baggrund 

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:   

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, 
der har klaget.  

Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og æn-
drer/ophæver den.  

Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og sty-
relsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. 
Det betegnes "at hjemvise en sag" og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen 

og afgøre den på ny.  

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, benævnes det, at kommunens af-

gørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis be-
tyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, 
der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.  
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Børne- og Socialministeriet har ligesom de foregående år udarbejdet 3 danmarkskort 
for omgørelsesprocenter i 2020: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og 

for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapom-
rådet og for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for hele 
socialområdet.  

Følgende af de tre danmarkskort er relevante for fagudvalgene Børneudvalget og Æl-
dre-, Social- og Sundhedsudvalget: 

Børneudvalget: Hele socialområdet og Børnehandicapområdet. 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: Hele socialområdet og Voksenhandicapområdet. 

Den følgende redegørelse for danmarkskort 2020 indeholder også oplysninger om 

danmarkskort 2019 og 2018.  

 

Danmarkskort for hele socialområdet 

I dette kort indgår alle bestemmelser i Lov om social service, det vil sige både børne-

området og voksenområdet, hvor der er klageadgang over kommunale afgørelser.  

Ifølge Social- og Ældreministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner 
i 2020 på 36 % hele socialområdet. Heraf var 9 % af sagerne ændrede/ophævede, 

mens 27 % var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 64 %. 

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2019 41 % 

på hele socialområdet. Heraf var 11 % af sagerne ændrede/ophævede og 30 % hjem-
viste sager. Stadfæstelsesprocenten var 59 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 36 

%. Heraf var 9 % ændrede/ophævede og 27 % hjemviste sager. Stadfæstelsespro-
centen var 64 %.  

I Gentofte Kommune viser danmarkskort 2020 for hele socialområdet følgende omgø-

relsesprocent m.v.: 

 

Tabel 1. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for hele socialområdet 2020 

 Gentofte 
2020 

   

Omgørelsesprocent   51 %     69 afgørelser   

- heraf ændringer   18 %  24 afgørelser   

- heraf hjemvisninger   33 %  45 afgørelser   

Stadfæstelsesprocent   49 %  74 afgørelser   

I alt   100 % 135 afgørelser   

 

Til sammenligning viste danmarkskortene for hele socialområdet i 2019 og 2018 føl-
gende omgørelsesprocenter m.v.: 
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Tabel 2. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for hele socialområdet 2019 og 2018 

 Gentofte 
2019 

 Gentofte 
2018 

   

Omgørelsesprocent   26 %    13 afgørelser   44 %     36 afgørelser   

- heraf ændringer   10 %   5 afgørelser     7 %  6 afgørelser   

- heraf hjemvisninger   16 %   8 afgørelser   37 % 30 afgørelser   

Stadfæstelsesprocent   74 %  37 afgørelser   56 % 45 afgørelser   

I alt   100 %  50 afgørelser 100 % 81 afgørelser   

 

Som det fremgår af Tabel 1 og 2, er omgørelsesprocenten i Gentofte Kommune i 2020 
steget i forhold til 2019 Dette skyldes en stigning i ændrede/ophævede afgørelser, og 

en stigning i hjemviste afgørelser. Der blev truffet 135 afgørelser i 2020 mod 50 afgø-
relser i 2019.  

I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 steget.  

Med hensyn til antallet af klagesager ses en betydelig stigning, da der i 2020 blev be-
handlet 135 klagesager mod 50 i 2019 og 81 afgørelser i 2018. En tilsvarende stigning 

ses ikke i kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, jf. nedenfor. 

På det sociale børneområde har Gentofte Kommune i 2020 behandlet ca. 3000 afgø-

relser. Ankestyrelsen har på det sociale børneområde behandlet 79 afgørelser i 2020 
fra Gentofte Kommune. Af disse afgørelser ændrede/ophævede Ankestyrelsen 18 af-
gørelser, hjemviste 28 afgørelser og stadfæstede 33 afgørelser.  

På det sociale voksenområde behandler Gentofte Kommune årligt flere tusinde afgø-
relser. Ankestyrelsen har på det sociale voksenområde behandlet 56 afgørelser i 

2020. Af disse afgørelser ændrede/ophævede Ankestyrelsen 6 afgørelser, hjemviste 
17 afgørelser og stadfæstede 33 afgørelser. 

Til sammenligning havde kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal føl-

gende omgørelsesprocenter m.v. i 2020, samt i 2019 og 2018: 

 

Tabel 3. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal for hele socialområdet 2020 

 Gladsaxe 

2020 

Lyngby-Taarbæk 

2020 

Rudersdal 

2020 

Omgørelsesprocent 24 %  22 %  34 %  

- heraf ændringer   4 %    2 %    9 %  

- heraf hjemvisninger 20 %  20 %  25 %  

Stadfæstelsesprocent 76 %  78 %  66 %  

Antal afgørelser (afg.) 97 afg.   58 afg. 71 afg.  
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Tabel 4. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal for hele socialområdet 2019 og 
2018 

 Gladsaxe 

2019/2018 

Lyngby-Taarbæk 

2019/2018 

Rudersdal 

2019/2018 

Omgørelsesprocent 40 % / 34 %  38 % / 50 % 41 % / 34 % 

- heraf ændringer 13 % / 10 %    8 % / 10 % 14 % / 9 % 

- heraf hjemvisninger 28 % / 24 % 30 % / 41 % 27 % / 24 % 

Stadfæstelsesprocent 60 % / 66 % 62 % / 50 % 59 % / 66 % 

Antal afgørelser (afg.)   80 / 101 afg.     77 / 105 afg.    81 / 86 afg.  

Det skal bemærkes om ministeriets tal for Gladsaxe Kommune i 2019, at der er en mindre afrundingsdif-

ference i procenterne mellem ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den samlede omgørel-
sesprocent. Det samme gælder for ministeriets tal for kommunerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i 
2018. 

Som det fremgår af Tabel 3 og 4, er der i kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og 
Rudersdal i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten fra 2019. I alle tre kommuner 
skyldes ændringen fald i både ændrede og hjemviste sager.  

I forhold til 2018 er der i 2020 sket fald i omgørelsesprocenten i Gladsaxe og i 
Lyngby-Taarbæk. I Rudersdal ses ingen ændret omgørelsesprocent.  

Med hensyn til antallet af klagesager ses en stigning i Gladsaxe, da der i 2020 blev 
behandlet 97 klagesager mod 80 i 2019. I 2018 var antallet 101 afgørelser. I kommu-
nerne Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er antallet af afgørelser faldet over alle tre år. 

Som nævnt ovenfor kan der i Gentofte - i modsætning til Lyngby-Taarbæk og Ruders-
dal - ses en stigning i antallet af klagesager. Samtidig er stigningen af klagesager i 

Gentofte væsentlig større end stigningen i Lyngby-Tårbæk.  

Der er nedenfor redegjort for ændrede/ophævede og hjemviste afgørelser på børne-

handicapområdet og for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet, der også 
indgår i tallene for danmarkskortet for hele socialområdet.  

 

Danmarkskortet for hele socialområdet 2020 kan ses via følgende link: 

Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2020 (sm.dk) 

 

Danmarkskort for Børnehandicapområdet   

I dette kort indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 

▪ Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)  

▪ Merudgiftsydelse (§ 41)  

▪ Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42 - 43)  

▪ Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)  

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
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Ifølge Social- og Ældreministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner 

i 2020 52 % på børnehandicapområdet. Heraf var 16 % af sagerne ændrede/ophæ-
vede, mens 36 % var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 48 %. 

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2019 51 % 

på børnehandicapområdet. Heraf var 16 % af sagerne var ændrede/ophævede, mens 
35 % var hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 49 %. I 2018 var omgørelses-

procenten på 47 %. Heraf var 14 % ændrede/ophævede og 33 % hjemviste sager. 
Stadfæstelsesprocenten var 53 %. 

For Gentofte Kommune viser danmarkskortene for børnehandicapområdet i 2020 føl-

gende opgørelsesprocenter m.v.: 

 

Tabel 5. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for Børnehandicapområdet i 2020 

 Gentofte 
2020 

 

Omgørelsesprocent   61 %     25 afgørelser 

- heraf ændringer   12 %    5 afgørelser 

- heraf hjemvisninger   49 %  20 afgørelser 

Stadfæstelsesprocent   39 %  16 afgørelser 

I alt   100 %  41 afgørelser 

 

Til sammenligning viste danmarkskortene for hele børnehandicapområdet i 2019 og 
2018 følgende omgørelsesprocenter m.v.: 

 

Tabel 6. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for Børnehandicapområdet i 2019 og 2018 

 Gentofte 
2019 

 Gentofte 
2018 

 

Omgørelsesprocent   33 %      2 afgørelser 64 %     27 afgørelser 

- heraf ændringer   17 %   1 afgørelser 10 %   4 afgørelser 

- heraf hjemvisninger   17 %   1 afgørelser 55 %  23 afgørelser 

Stadfæstelsesprocent   67 %   4 afgørelser 36 %  15 afgørelser 

I alt   100 %   6 afgørelser 100 %  42 afgørelser 

Det skal bemærkes om ministeriets tal for 2019 og 2018, at der ses en mindre afrundingsdifference i pro-
centerne for ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den samlede omgørelsesprocent. 

 

Som det fremgår af Tabel 5 og 6, er omgørelsesprocenten i Gentofte Kommune i 2020 
steget i forhold til 2019. Dette skyldes et fald i ændrede/ophævede afgørelser, mens 

antallet af hjemviste afgørelser er steget.  
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I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 faldet.  

Med hensyn til antallet af klagesager ses en stigning, da der i 2020 blev behandlet 41 

klagesager mod 6 i 2019. I 2018 var antallet 42 afgørelser.  

Børn og Familie kan konstatere, at omgørelsesprocenten er steget i forhold til sidste 
år. I Børn og Familie behandler specialteamet de sager, der vedrører børn og unge 

med funktionsnedsættelser. De træffer ligeledes mange afgørelser årligt, og har i 
2020 truffet i alt 461 afgørelser ud af afdelingens samlede 3.082 afgørelser. Ca. 9 

procent af disse afgørelser er blevet påklaget og behandlet i Ankestyrelsen. Af det 
samlet antal afgørelser er det 1% af afgørelserne truffet i specialteamet, som Anke-
styrelsen ændrer ved at ophæve kommunes afgørelser. Af det samlede antal afgørel-

ser truffet i specialteamet er det 4,5%, som Ankestyrelsen hjemviser til fornyet be-
handling.  

Til sammenligning har kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal føl-
gende omgørelsesprocenter m.v. i 2020, samt i 2019 og 2018: 

 

Tabel 7. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for Børnehandicapom-
rådet i 2020 

 Gladsaxe 

2020 

Lyngby-Taarbæk 

2020 

Rudersdal 

2020 

Omgørelsesprocent 20 %  60 %  59 %  

- heraf ændringer 10 %  20 %  12 %  

- heraf hjemvisninger 10 %  40 %  47 %  

Stadfæstelsesprocent 80 %  40 %  41 %  

Antal afgørelser (afg.) 10 afg. 5 afg. 17 afg.  

 

Tabel 8. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for Børnehandicapom-

rådet i 2019 og 2018 

 Gladsaxe 

2019/2018 

Lyngby-Taarbæk 

2019/2018 

Rudersdal 

2019/2018 

Omgørelsesprocent 57 % / 43 %  53 % / 66 % 63 % / 44 % 

- heraf ændringer 14 % /   8 %  12 % / 13 % 25 % / 15 % 

- heraf hjemvisninger 43 % / 35 % 41 % / 53 % 38 % / 30 % 

Stadfæstelsesprocent 43 % / 57 % 47 % / 34 % 37 % / 46 % 

Antal afgørelser (afg.)     14 / 40 afg.     17 / 32 afg.     24 / 27 afg.  

Det skal bemærkes om ministeriets tal for Rudersdal Kommune i 2018, at der ses en mindre afrundings-
difference i procenterne for ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den samlede omgørelses-

procent.  
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Som det fremgår af Tabel 7 og 8, er omgørelsesprocenten i 2020 i kommunerne Glad-
saxe og Rudersdal faldet i forhold til 2019. I begge kommuner skyldes ændringen fald 

i ændrede afgørelser, ligesom der ses fald i Gladsaxes hjemviste afgørelser. I Ruders-
dal ses en stigning i hjemviste afgørelser. I Lyngby-Taarbæk Kommune er omgørel-
sesprocenten i 2020 steget. Ændringen skyldes stigning i ændrede afgørelser, mens 

hjemviste afgørelser er faldet.    

I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 faldet i Gladsaxe og i Lyngby-Taar-

bæk. I Rudersdal er omgørelsesprocenten steget.  

Med hensyn til antallet af behandlede klagesager i 2020 ses fald i alle tre kommuner i 
forhold til såvel 2019 som 2018.    

Som nævnt ovenfor kan der i Gentofte - i modsætning til de tre andre kommuner - 
ses en stigning i antallet af klagesager. 

Stigningen på børneområdet giver anledning til at Børn og Familie fortsat udvikler af-
delingens praksis for at sikre, at omgørelsesprocenten nedbringes. I det følgende er 
der opridset hvilke tiltag der er iværksat med henblik på at nedbringe omgørelsespro-

centen.  

Alle omgjorte og hjemsendte sager er gennemgået således at læring sikres fremadret-

tet i fremtidige sager.  

Børn og Familie har bedt Ankestyrelsens Taskforce om et udviklingsforløb, som er ud-
viklet af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med denne indsats er at sikre 

korrekte afgørelser, så der i højere grad undgås hjemvisninger og ændringer af afgø-
relser.  

Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold, 
tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få 
præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe, hvad de mener 

kommunen burde gøre anderledes. 

 

Danmarkskortet for Børnehandicapområdet 2020 kan ses via følgende link:  

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020 (sm.dk) 

 

Danmarkskort for Voksenhandicapområdet  

I dette kort indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 

▪ Kontante tilskud (§ 95)  

▪ Borgerstyret personlig assistance (§ 96)  

▪ Ledsageordning (§ 97)  

▪ Merudgifter (§ 100)  

 

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
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Ifølge Social- og Ældreministeriet var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner 
i 2020 42 %. Heraf var 7 % af sagerne ændrede/ophævede, mens 35 % var hjemvi-

ste sager. Stadfæstelsesprocenten var 58 %. 

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for alle landets kommuner i 2019 46 %. 
Heraf var 9 % af sagerne var ændrede/ophævede, mens 37 % var hjemviste sager. 

Stadfæstelsesprocenten var 54 %. I 2018 var omgørelsesprocenten 32 %. Heraf var 7 
% ændrede/ophævede og 25 % hjemviste sager. Stadfæstelsesprocenten var 68 %. 

For Gentofte Kommune viser danmarkskortene for voksenhandicapområdet i 2020, 
samt i 2019 og 2018 følgende opgørelsesprocenter m.v.: 

 

Tabel 9. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for Voksenhandicapområdet i 2020 

 Gentofte 
2020 

 

Omgørelsesprocent   33 %       1 afgørelser 

- heraf ændringer     0 %    0 afgørelser 

- heraf hjemvisninger   33 %    1 afgørelser 

Stadfæstelsesprocent   67 %    2 afgørelser 

I alt   100 %    3 afgørelser 

 

Tabel 10. Omgørelsesprocent i Gentofte Kommune for voksenhandicapområdet I 2019 og 2018 

 Gentofte 
2019 

 Gentofte 
2018 

 

Omgørelsesprocent   40 %      2 afgørelser  40 %     2 afgørelser 

- heraf ændringer   20 %   1 afgørelser  20 % 1 afgørelse 

- heraf hjemvisninger   20 %   1 afgørelser  20 %  1 afgørelse 

Stadfæstelsesprocent   60 %   3 afgørelser  60 % 3 afgørelser 

I alt   100 %   5 afgørelser 100 % 5 afgørelser 

 

Som det fremgår af Tabel 9 og 10, er omgørelsesprocenten i Gentofte Kommune i 

2020 faldet i forhold til 2019. Dette skyldes et fald i ændrede/ophævede afgørelser, 
mens antallet af hjemviste afgørelser er steget.  

I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 ligeledes faldet, og med samme for-
deling af ændrede/ophævede og hjemviste afgørelser som i 2019.    

Med hensyn til antallet af klagesager ses et fald, da der i 2020 blev behandlet 3 klage-

sager mod 5 i såvel 2019 som 2018.   

Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der 

indgår i danmarkskortet for voksenhandicapområdet.     
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Til sammenligning har kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal føl-
gende omgørelsesprocenter m.v.: 

 

Tabel 11. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for voksenhandicap-
området I 2020  

 Gladsaxe 

2020 

Lyngby-Taarbæk 

2020 

Rudersdal 

2020 

Omgørelsesprocent 39 %  50 %  44 %  

- heraf ændringer   6 %    0 %  11 %  

- heraf hjemvisninger 33 %  50 %  33 %  

Stadfæstelsesprocent 61 %  50 %  56 %  

Antal afgørelser (afg.) 18 afg. 4 afg.  9 afg.  

 

Tabel 12. Omgørelsesprocent i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune for voksenhandicap-

området I 2019 og 2018  

 Gladsaxe 

2019/2018 

Lyngby-Taarbæk 

2019/2018 

Rudersdal 

2019/2018 

Omgørelsesprocent 25 % / 23 %  11 % / 54 % 70 % / 43 % 

- heraf ændringer 25 % /   0 %  11 % / 31 % 20 % / 14 % 

- heraf hjemvisninger   0 % / 23 %   0 % / 23 % 50 % / 29 % 

Stadfæstelsesprocent 75 % / 77 % 89 % / 46 % 30 % / 57 % 

Antal afgørelser (afg.)      4 / 13 afg.      9 / 13 afg.     10 / 14 afg.  

 

Som det fremgår af Tabel 11 og 12, er omgørelsesprocenten i 2020 i kommunerne 
Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk steget i forhold til 2019. I begge kommuner ses et fald i 

ændrede/ophævede afgørelser og en stigning i hjemviste afgørelser. I Rudersdal er 
omgørelsesprocenten i 2020 faldet i forhold til 2019. Ændringen skyldes fald i både 
ændrede og hjemviste afgørelser.    

I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 steget i Gladsaxe og Rudersdal. I 
Lyngby-Taarbæk er omgørelsesprocenten faldet.  

Med hensyn til antallet af behandlede klagesager i 2020 ses en stigning i Gladsaxe 
samt fald i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Det gælder både i forhold til for 2019 og 
2018.     

 

Danmarkskortet for Voksenhandicapområdet 2020 kan ses via følgende link:  

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2020 (sm.dk) 

 

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
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Handicaprådets høringssvar på møde den 16, august 2021 vedrørende sag om danmarkskort 

2020 

 

Høring Danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter mv. på socialområdet 

Handicaprådet afgiver på baggrund af præsentation og drøftelse på rådsmødet mandag den 16. 

august følgende høringssvar til materialet. Handicaprådet finder det  

vanskeligt at bruge statistik på områder, hvor der er få observationer ligesom procentregning også 

kan være tvivlsomt, når der er meget få data. Rådet finder det derfor vanskeligt at konkludere skarpt 

på den procentvise udvikling. Handicaprådet finder det dog bemærkelsesværdigt og ikke 

acceptabelt, at kommunen på børneområdet har så høj en omgørelsesprocent. Rådet ønsker at gøre 

opmærksom på, at det til enhver tid har store menneskelige konsekvenser at være uden hjælp, mens 

sagen løber, ligesom det kræver ressourcer og overskud at gennemføre et sådan forløb og 

omgørelsesprocenten bør nedbringes, som KLs formand for kommunalchefer også udtalte på 

Handicaprådenes dag 2021. Handicaprådet finder det dog glædeligt, at børneområdet har indkaldt 

hjælp til læringsforløb fra Ankestyrelsen for at højne kvaliteten i sagsbehandlingen på 

børneområdet i kommunen. 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG  

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 

1. BAGGRUND 

Alle har krav på en værdig alderdom. Det har altid været omdrejningspunktet i Gentofte Kommunes ældrepolitik. 

Borgernes ønsker skal være udgangspunktet, så alle kan blive styrket i at kunne blive ved med at leve det liv, de ønsker. 

Alle skal sikres en tryg tilværelse og støtte til at forblive aktiv længst muligt.  

En af aftalerne i Gentofte Kommunes budgetaftale for 2021 er, at Gentofte Kommune fortsat skal tilbyde den bedste 

ramme for ældres liv og udfoldelser, med  fastholdelse af en værdig, tryg og god alderdom.  

Den demografiske prognose forudsiger, at der kommer flere og flere ældre. Ifølge Kommunernes Landsforenings 

beregning, vil sundheds- og plejeudgifterne til borgere over 65 år være øget med hele 42 procent i 2030. 

I Gentofte Kommune vil specielt antallet af borgere over 85 år stige markant fra 2023. Det stiller særlige krav og 

forventninger til kommunens tilbud og faciliteter, herunder behandling, genoptræning, rehabilitering, pleje og omsorg, 

herunder hjemmehjælp. Der forventes også en større efterspørgsel på ældre- og plejeboliger.  

Samtidig er der færre, der søger jobs inden for social- og sundhedsfaget, og en større gruppe medarbejdere går snart 

på pension. Det betyder, at Gentofte Kommune står over for store udfordringer i forhold til at kunne rekruttere 

medarbejdere til ældreområdet. 

Danskerne lever længere og er sundere end for nogle generationer siden. Holdningen til at blive gammel og til, hvornår 

man føler sig gammel, er også under forandring. Fremtidens ældre kan have andre tanker om og ønsker til 

velfærdsløsninger end de tanker og ønsker, som den nuværende generation af ældre har. 

Ældre er forskellige - ligesom alderdom kan opleves forskelligt. Mange kan se frem til en alderdom med høj aktivitet og 

oplevelser med familie, venner og et stort engagement i det lokale foreningsliv. Andre kan blive ramt af sygdom tidligt 

og har måske ikke et netværk at trække på.  

Opgaveudvalgets drøftelser og anbefalinger skal afspejle, at ældre er forskellige. 

Opgaveudvalget skal fokusere på, hvordan vi sammen kan fastholde ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst 

muligt gennem forebyggelse og aktivering. Hjemmet skal være udgangspunktet for det gode og værdige ældreliv, og 

den kommunale hjælp skal være der, når der er brug for den. 

Det er nødvendigt at nytænke kommunens rolle og kvalificere indsatser og opgaveløsning i forhold til et godt og værdigt 

ældreliv. Inddragelse af borgere er helt afgørende, idet der er brug for sparring med nuværende og kommende ældre, 

så vi sammen kan definere, hvad der er vigtigt i forhold til et godt ældreliv, og hvordan Gentofte Kommune fortsat kan 

tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser. 

Tidligere opgaveudvalg har afleveret anbefalinger om lignende udfordringer som fx værdighedspolitik, politik for 

borgerrettet behandling og borgerrettet forebyggelse samt seks principper for god samskabelse. Opgaveudvalgets 

drøftelser og anbefalinger skal afspejle denne baggrund.  

2. FORMÅL 
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Opgaveudvalget ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’ skal bidrage til, at Gentofte Kommune fortsat kan tilbyde den 

bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i 

Gentofte Kommune. 

3. UDVALGETS OPGAVER  

Ældreområdet har i de seneste år gennemgået en udvikling frem mod nu i højere grad at fokusere på rehabilitering, 

aktivering af egne ressourcer og netværk samt dialog med borgere og pårørende. Denne ændring ønskes afspejlet i 

opgaveudvalgets anbefalinger. 

Med afsæt i Gentofte Kommunes værdighedspolitik, politik for borgerrettet behandling og borgerrettet forebyggelse 

og de seks principper for samskabelse skal opgaveudvalget undersøge, hvordan vi sammen kan arbejde for at sikre en 

værdig, tryg og god alderdom for borgere i Gentofte Kommune ved at kaste lys over nedenstående temaer: 

BORGERPERSPEKTIV 

• Hvad er ældres oplevelse/opfattelse af et godt og værdigt ældreliv? 

• Hvilken rolle spiller den ældre og dennes familie og netværk i udfoldelsen af et godt ældreliv? 

HJEMMET SOM UDGANGSPUNKT FOR DET GODE OG VÆRDIGE ÆLDRELIV 

• Hvad skal der til for at understøtte ældre i at bo i eget hjem?  

• Hvilken rolle spiller aktiverende indsatser, hjælpemidler, digitale- og teknologiske løsninger i forhold til at 

understøtte et værdigt og selvstændigt liv i eget hjem?  

• Hvilke opgaver, ydelser og løsninger er vigtigst for den ældre borger? 

INDDRAGELSE AF CIVILSAMFUND OG TVÆRGÅENDE OPGAVELØSNING 

• Hvordan kan civilsamfund og andre aktører støtte det gode og værdige ældreliv?  

• Hvordan kan vi i højere grad tænke på tværs af traditionelle samarbejdsrelationer, for at fastholde og styrke det 

gode og værdige ældreliv?  

Resultatet af udvalgets arbejde kan være principper eller pejlemærker, som Gentofte Kommune kan arbejde med og  

navigere og prioritere kommende velfærdsløsninger for ældre ud fra. 

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Ældre- og Social- og Sundhedsudvalget i henhold til § 17, 

stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere fordelt således: 

• 2 borgere mellem  65-85 år, der bor i eget hjem 

• 2 borgere over 85 år, der bor i eget hjem 

• 1 borger, der er pårørende til en ældre borger på 65 år eller derover, der bor i eget hjem i Gentofte Kommune 

• 1 borger, der er pårørende til en ældre borger, der bor i pleje- eller ældrebolig i Gentofte Kommune 

• 3 borgere med interesse, viden om eller erfaring med ældres hverdagsliv (herunder fx ældres sundhed, trivsel  og 
sociale liv) 

• 1 borger med viden om eller erfaring med frivilligt organiserede aktiviteter for ældre 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Social- og Sundhed. 
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5. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg herunder særligt opgaveudvalget om Fremtidens boligformer for seniorer og de stående udvalgs 

arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, 

i udvalgets opgave. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 

de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

6. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 4. kvartal 2021 og afsluttes i 3. kvartal 2022. 

7. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde og til realisering af opgaveudvalgets anbefalinger afholdes indenfor 

eksisterende budget. 
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Notat om identifikation af interesserede borgere  

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre vil der, 

såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget.  

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 

2016 vil der blive annonceret i Villabyerne således, at borgerne bliver opmærksomme på 

muligheden for at melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil 

blive lavet opslag på gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. 

Der suppleres med brug af netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, 

pressemeddelelser og plakater alt efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets 

arbejde. 

 

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 

Annonce i Villabyerne Annonce  

Pressemeddelelse til 
Villabyerne 

Pressemeddelelse 

Gentofte Lige Nu Annonce i Gentofte Lige Nu 

Hjemmesider Gentofte.dk 

Sociale medier 
Gentofte Kommunes Facebook side og Gentofte Kommunes LinkedIn 
side.  

Gentofte Platformen Gentofte Platformen forsidenyhed 

Plakater Plakater på biblioteker 

Netværk 
Diverse netværk inkl. omkring Byens Hus, foreninger, Ældresagen, 
Frivillighedscenteret, Charlottehaven  m.fl. 
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