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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2020-00064

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Forslag til Lokalplan 409 for et område Ved Ungdomsboligerne og Tillæg 15 til 
Kommuneplan 2017 samt ledsagende miljørapport. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2020-03243

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved 
Ungdomsboligerne, og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 samt ledsagende miljørapport.

Der skal tages stilling til, om planforslagene samt den ledsagende miljørapport skal udsendes i 
offentlig høring.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan for tilvejebringelse af 150 ungdomsboliger, heriblandt 
50 almene ungdomsboliger Ved Ungdomsboligerne.

Der forelægges nu forslag til Lokalplan, der giver mulighed for, at der Ved Ungdomsboligerne kan 
opføres en bygning i 5 etager med ca. 50 ungdomsboliger.

Forslaget til lokalplan kan ses via dette link:
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=554

Lokalplanområdet er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter, LBK 973 af 25. juni 2020.

Der er gennemført en screening og høring af berørte myndigheder. Der er i henhold til § 8 i lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) udarbejdet en miljørapport, 
som skal i offentlig høring sammen med planforslagene.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=554
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1. At forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne, med 
ledsagende miljørapport og tilhørende forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 vedtages 
til udsendelse i offentlig høring.

2. At der i høringsperioden holdes borgermøde, der tilrettelægges under hensyn til de 
begrænsninger, der følger af Covid-19.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-10-2020

Økonomiudvalget 19. oktober 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til Lokalplan 409 for område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne (3635086 - 
EMN-2020-03243)
2. Forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2017 (3635088 - EMN-2020-03243)
3. Miljørapport. Forslag til Lokalplan 409 (3636114 - EMN-2020-03243)
4. Støjnotat 09.10.20 (3635089 - EMN-2020-03243)
5. Skyggediagrammer (3635090 - EMN-2020-03243)

3 (Åben) Forslag til støjhandlingsplan. Offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2018-04791

Resumé
Der er foretaget en kortlægning af støjen fra vejene i Gentofte Kommune. På baggrund af 
kortlægningen er der udarbejdet et forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026. 

Der skal tages stilling til, om forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 skal sendes i offentlig høring.

Sagen behandles på fællesmøde med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund
I henhold til Miljøministeriets Støjbekendtgørelse nr. 1596 af 13. december 2018 er Gentofte 
Kommune forpligtet til at kortlægge støj fra trafik og på denne baggrund udarbejde en 
støjhandlingsplan.

Trafikstøjen fra vejene i Gentofte Kommune er blevet kortlagt af Sweco Danmark.

Kortlægningen viser, at antallet af boliger, som er støjramte, stort set er uændret i forhold til 
støjkortlægningen, der lå til grund for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog 
været stigende gennem de senere år, også i Hovedstadsområdet, hvilket betyder, at 
støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har været stigende.
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De boliger i kommunen, der er mest belastet af trafikstøj, ligger langs de gennemgående 
vejstrækninger – primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der begge er statsveje. 
Støjbekæmpelsen på statsvejene behandles i Vejdirektoratets støjhandlingsplan.

Forslaget til Støjhandlingsplan 2021-2026 omhandler følgende virkemidler, hvor af nogle er direkte 
støjreducerende, mens andre har en indirekte virkning på støjen:

 Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe 
sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og 
understøtte deling af køretøjer

 Trafiksanering
 Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt
 Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger
 Krav i lokalplanlægningen
 Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene

Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 samt støjkortlægning udarbejdet af Sweco er vedlagt.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 sendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 19-10-2020

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-10-2020

Økonomiudvalget 19. oktober 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 (3638091 - EMN-2018-04791)
2. Swecos støjkortlægningsrapport (3121166 - EMN-2018-04791)
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4 (Åben) Anlægsbevilling til elmålerskabe
 
Sags ID: EMN-2020-03427

Resumé
Gentofte Fjernvarme (GFj) søger om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af skabe til 
elmålere ved GFj’s 148 alarm- og varmemålere. Etableringen sker i henhold til lovkrav. Udgiften til 
etablering af elmålerskabe lånefinansieres og tilbagebetales over taksten via indtægter fra 
varmesalget.

Baggrund
Gentofte Fjernvarme har 148 alarm- og varmemålere placeret i kommunen. Alarm- og 
varmemålerne, der anvendes til at overvåge fjernvarmenettet, bruger el.   

I henhold til ”Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget”, skal 
alle el-kunder (i dette tilfælde fjernvarmens alarm- og varmemålere) inden udgangen af 2020 have 
etableret selvstændige elmålere. Fjernaflæste elmålere og måling af elforbruget er et led i den 
grønne omstilling og målet om at blive CO2-neutrale i 2050. Elmålerne gør det muligt at følge og 
være opmærksom på elforbruget. 

Fjernvarmens alarm- og varmemålere er omfattet af dette krav, og der skal således etableres 
selvstændige elmålere ved hver af disse alarm- og varmemålere. Elmålerne monteres i et skab 
ved siden af alarm- og varmemålerne. Radius står for finansiering og opsætning af elmålerne, 
mens GFj skal etablere skabene til elmålerne.  

Udgiften til etablering af de 148 elmålerskabe udgør 1,5 mio. kr. GFj søger på den baggrund om 
rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af elmålerskabe.

Udgifterne til etablering af elmålerskabe lånefinansieres. Lånet tilbagebetales over taksten via 
indtægter fra varmesalget og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af elmålerskabe.

2. At udgiften lånefinansieres.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-10-2020

Økonomiudvalget 19. oktober 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
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1. Skema 1  - Anlægsbevilling (3489305 - EMN-2020-03427)

5 (Åben) Nedlæggelse af Ordruplund som almen ældreboligafdeling
 
Sags ID: EMN-2020-04444

Resumé
Med henblik på inddragelse af Ordruplunds bygning under Tranehaven, skal der træffes beslutning 
om nedlæggelse af den kommunale almene ældreboligafdeling Ordruplund, da brugen af 
Ordruplund dermed skifter karakter.

I forbindelse med en nedlæggelse af Ordruplund skal der ske frikøb af boligafdelingens ejendom 
ved indfrielse af lån i ejendommen på 15,681 mio. kr.  

Baggrund
På møde den 29. maj 2017, punkt 4, besluttede Kommunalbestyrelsen med 18 stemmer for (C, A, 
V, B, Ø og Lisbeth Winther (uden for parti)) og 1 stemme imod (D) at anlægsbevillige 4,5 mio. kr. til 
udarbejdelse af forprojekt og byggeprogram for moderniseringen af Tranehaven og opførelse af 
nye plejeboliger ved Jægersborghave. Beslutningen blev truffet ud fra et forslag, hvor man for at 
opretholde den eksisterende kapacitet på 83 pladser på Tranehaven skulle nedlægge den almene 
plejeboligafdeling Ordruplund og inddrage bygningen under Tranehaven. Til erstatning for 
plejeboligerne på Ordruplund opføres 72 nye plejeboliger på Jægersborghave, hvorved 
kommunens samlede kapacitet af plejeboliger øges med 33 boliger.

Gentofte Ejendomme vurderer, at boligerne på Jægersborghave vil være klar til indflytning i 
oktober 2021. Efterfølgende kan beboerne på Ordruplund flyttes til de nye boliger på 
Jægersborghave, således at Ordruplund kan inddrages under Tranehaven.

Den almene ældreboligafdeling Ordruplund indbetaler på lige fod med andre almene 
boligafdelinger pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden. Bidragene anvendes til at finansiere 
den række af støttemuligheder til almene boligafdelinger, som fonden administrerer, eksempelvis 
renoveringsstøtte. Ordruplunds bidrag til Landsbyggefonden udgør i 2021 ca.1,4 mio. kr.

Med henblik på at søge Landsbyggefonden om fritagelse for betaling af de pligtmæssige bidrag fra 
det tidspunkt, Ordruplund ikke længere fungerer som almen ældreboligafdeling, og derfor ikke 
længere kan søge støtte fra Landsbyggefonden, er det nødvendigt, at der foreligger en beslutning 
fra Kommunalbestyrelsen om at nedlægge Ordruplund som almen ældreboligafdeling efter 
almenboliglovens § 115, stk. 2, og fremover inddrages under Tranehaven og anvendes til 
forebyggelse og genoptræningsformål jf. bl.a. sundhedslovens § 119 og 140 samt til rehabilitering 
og midlertidig opholdssted efter servicelovens § 83 a og 84.

Det foreslås at den almene ældreboligafdeling ordruplund nedlægges pr. 1. december 2021 
således at der vil være en periode på 1-2 måneder fra de nye boliger på Jægersborghave er klar til 
indflytning til at gennemføre den fysiske flytning af beboerne på Ordruplund.

Nedlæggelse af den almene ældreboligafdeling Ordruplund indebærer, at Gentofte Kommune skal 
frikøbe boligafdelingens ejendom ved indfrielse af de lån, der er i ejendommen, der er beliggende 
Hyldegårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund. Ydelserne på lånet har hidtil været finansieret over 
beboernes husleje. Restgælden på lånet udgør på nedlæggelsestidspunktet 15,681 mio. kr. 
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Der er på budget 2022 afsat 16 mio. kr. til indfrielse af restlån i ejendommen i forbindelse med 
nedlæggelse af Ordruplund.
 

Indstilling
Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At den kommunale almene ældreboligafdeling Ordruplund indeholdende i alt 39 kommunale 
ældreboliger (plejeboliger) på Hyldegårds Tværvej 12, 2920 Charlottenlund nedlægges pr. 1. 
december 2021, og at der i den forbindelse sker indfrielse af restlån i ejendommen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-10-2020

Økonomiudvalget 19. oktober 2020

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

6 (Åben) Økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020
 
Sags ID: EMN-2020-01713

Resumé
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020 til godkendelse.

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelse.  

Baggrund
Serviceudgifter
Der er medio året udmeldt en revideret serviceramme for 2020 på 3.518,3 mio. kr. som udgør loftet 
for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Hvis kommunerne overskrider 
den samlede serviceramme vil det medføre en sanktion. Sanktionen består af en individuel (60 
pct.) for de kommuner der overskrider deres andel af servicerammen og en kollektiv (40 pct.) 
fordelt på alle kommuner. En overskridelse af loftet i Gentofte kan medføre sanktion.  

Der forventes ultimo september 2020 et regnskab på 3.529,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det 
svarer til 10,9 mio. kr. over den nye serviceramme på 3.518,3 mio. kr. Der er taget en række 
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initiativer og iværksat en tættere dialog om stram økonomistyring og generelt mådehold i resten af 
2020 for – med forbehold for konsekvenserne af COVD-19 – at sikre overholdelse af 
servicerammen. Der søges om tillægsbevillinger på i alt 8,8 mio. kr.

Overførselsudgifter
For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 871,0 mio. kr. svarende til et 
mindreforbrug på 21,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til overførsler som følge af 
stigende ledighed under COVID-19 ikke er steget så kraftigt som forventet før sommerferien. 

Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusiv ældreboliger og 
anlægsindtægter) forventes at udgøre 486,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 147,1 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af 
igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter.

Finansiering
Det korrigerede budget for indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter udgør 4.745,6 mio. kr. 
og der forventes et regnskab på 4.735,6 mio. kr. Det svarer til mindreindtægter på 10,0 mio. kr. 
som vedrører lavere provenu fra forskerskatten.

Kassebeholdning ultimo 2020
Med udgangspunkt i den seneste udvikling i gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af 
kommunens daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten 
opgjort efter kassekreditreglen), herunder effekten af den relativt høje – og fremrykkede - indtægt 
fra midtvejsreguleringen i september, opjusteres skønnet over gennemsnitslikviditeten fra ca. 440 
mio. kr. til ca. 450 mio. kr. ultimo 2020.

Coronarelaterede udgifter
Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. 
Det betyder også, at økonomien for kommunen er mere usikker i 2020 end vanligt. De samlede 
coronarelaterede serviceudgifter for 1. halvår 2020 udgør 48,8 mio. kr. og beskrives nærmere i 
særskilt afsnit nedenfor. Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke skal 
fortrænge øvrige driftsudgifter. Økonomiaftalen indgået den 29. maj 2020 indeholder kompensation 
til kommunerne frem til medio maj. Gentofte Kommunes kompensation udgør 17,3 mio. kr. for 
denne periode. Det er aftalt, at regeringen og KL drøfter en ny status på kommunernes 
coronarelaterede udgifter til efteråret. 

I denne opgørelse af det forventede regnskab for 2020 ultimo juni indgår således ikke skøn over 
ekstraudgifter relatereret til Covid-19, hvorfor den må tages med et vist forbehold særligt på ældre- 
og børneområdet. Dog er der indarbejdet statslige tilskud på 2,2 mio. kr. fra en række 
sommerpakker, som folketinget har vedtaget, og tilbagebetaling af forældrebetaling til dagtilbud på 
3,1 mio. kr. i tillægsbevillingerne.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

 For serviceudgifter udgør tillægsbevillinger 8,8 mio. kr. 
 For finansposter udgør tillægsbevillingerne -10,0 mio. kr. 
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2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-10-2020

Økonomiudvalget 19. oktober 2020

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Økonomisk rapportering 3. kvartal 2020 (3638153 - EMN-2020-01713)

7 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse. Aflevering fra 
opgaveudvalg.
 
Sags ID: EMN-2020-04580

Resumé
Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 6, kommissoriet for 
opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse”. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere 
resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, som har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af udvalget præsentere anbefalingerne på et 
fællesmøde den 28. september 2020 med henblik på, at 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på 
mødet i oktober måned.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, pkt. 6, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse”. Kommissoriet er 
vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 25. marts 2019, pkt. 23, medlemmerne til 
opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med ideer og anbefalinger til 
metoder og pege på konkrete initiativer, der skal hjælpe målgrupperne i ordinært arbejde eller 
uddannelse. 

Målgrupperne er:
 

 Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+ 
 Kvindelige flygtninge og familiesammenførte 
 Unge under 30 år og nyuddannede dimittender. 
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Opgaveudvalget skulle blandt andet afdække og drøfte:

 Nye veje og metoder til at arbejde med støtte til karriereskifte, når nye kompetencer skal i 
spil eller udvikles

 Idéer til konkrete indsatser og tiltag, der støtter de enkelte målgrupper i at komme i job eller 
uddannelse 

 Idéer og metoder til at inddrage netværk og civilsamfund. 

Udvalget skulle inddrage og lade sig inspirere ved at invitere flere fra målgrupperne og 
fagprofessionelle til fx sparringslabs, arbejdsgrupper, fokusgruppeinterviews eller deltagelse i 
konkrete møder med henblik på at kvalificere udvalgets arbejde.

Opgaveudvalgtes anbefalinger til metoder og initiativer, der kan hjælpe målgrupperne i arbejde 
eller uddannelse, er samlet i et produkt, som er vedlagt som bilag.  

Opgaveudvalget har afholdt ni møder. Mødet i september 2019 havde karakter af en workshop, 
hvor konsulentvirksomheden Actant præsenterede resultaterne af en interviewundersøgelse, de 
havde gennemført med de målgrupper af ledige, som er i fokus for opgaveudvalgets arbejde. På 
mødet deltog også ledere og medarbejdere fra jobcentret, som til dagligt arbejder med 
målgrupperne.

Opgaveudvalget har nedsat 3 arbejdsgrupper – én for hver af målgrupperne. På møderne 
konkretiserede arbejdsgrupperne de anbefalinger, udvalget har haft til initiativer og metoder, der 
kan hjælpe de ledige i målgrupperne i job. 

I arbejdsgrupperne deltog både medlemmer fra opgaveudvalget og medarbejdere og ledere fra 
Gentofte Jobcenter samt forskellige ledige borgere, som har/har haft kontakt med jobcentret, men 
som ikke er med i selve opgaveudvalget. Desuden deltog lederen af Frivillighedscentret i Gentofte 
på ét af møderne.  

De medlemmer af arbejdsgrupperne, som ikke var medlemmer af opgaveudvalget, var også 
inviterede til at deltage på opgaveudvalgets møde i januar 2020, hvor de pitchede deres forslag til 
initiativer for udvalget. 

På baggrund af Covid-19 pandemien drøftede udvalget på sit møde i juni 2020, hvordan Covid-19 
situationen med flere ledige og ændrede rammer for beskæftigelsesindsatsen vil påvirke 
kommunens implementering af de initiativer, udvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen. Udvalget 
var enige om, at Covid-19 situationen med en vis sandsynlighed kommer til at påvirke kommunens 
implementering af initiativerne, idet rammerne for at udføre en beskæftigelsesrettet indsats er 
forandrede.

Integrationsrådet drøftede på sit møde i juni 2020 den del af anbefalingerne, som omhandler 
målgruppen flygtninge og familiesammenførte kvinder. Referatet fra Integrationsrådets møde er 
vedlagt som bilag.

Rådet havde en række gode råd til, hvordan anbefalingerne kan implementeres. De bemærkede 
bl.a., at det er vigtigt at have fokus på brancher i vækst, idet disse brancher er mere risikovillige, 
når de mangler arbejdskraft. Samtidig skal jobcenter og de ledige undgå at tænke for stereotypt 
om brancher. Desuden bemærkede rådet, at det bør overvejes, om det vil være en fordel, hvis 
målgruppen har samme baggrund som f.eks. ingen uddannelse/alle uddannede eller har børn/har 
ikke børn. Ofte er det nemmere for kvinder at deltage i en undervisning, hvor de ikke bliver 
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stigmatiserede. Endvidere påpegede rådet, at det for nogle kvinder kan skabe et stort pres at 
deltage i et uddannelsesforløb, hvorfor der kan være behov for mentorstøtte eller lignende.   

Integrationsrådets kommentarer vil indgå i tilrettelæggelsen og implementeringen af de initiativer, 
der er målrettet flygtninge og familiesammenførte kvinder.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anbefalingerne fra opgaveudvalget vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dato: 28-09-2020

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 28. september 2020

Vedtaget.

Bilag
1. Kommissorium opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (3596410 - EMN-2020-
04580)
2. Anbefalinger fra opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (3602177 - EMN-2020-
04580)
3. Referat fra Integrationsrådet den 16. juni 2020 (3604701 - EMN-2020-04580)

8 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som 
lokale kulturhuse
 
Sags ID: EMN-2020-04935

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens punkt 12, et 
kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder fem medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens punkt 
12, et kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse.



Side 13

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse skal begynde sit arbejde i fjerde kvartal 2020, og at opgaveudvalget skal bestå af fem 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 

 En borger med et aktivt engagement i et eller flere lokalsamfund f.eks. i foreningsaktiviteter 
 En biblioteksbruger, der hyppigt bruger bibliotekerne til afhentning af bøger og som 

opholdssted 
 En biblioteksbruger, der hyppigt deltager i bibliotekets arrangementsaktiviteter 
 En biblioteksfrivillig 
 En borger med et stort kulturforbrug, der ikke i dag bruger biblioteket i nævneværdig grad 
 Et medlem, som er forælder, og sidder i en skolebestyrelse 
 Et medlem, som er forælder, og sidder i en dagtilbudsbestyrelse 
 To unge under 25 år gerne en der anvender biblioteket som studerende, og en der ikke gør 
 En professionel kulturproducent eller en kulturel iværksætter. 

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens punkt 12, orienteret 
om metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: Artikel og annonce i Gentofte 
Lige Nu, annonce i Villabyerne, gentofte.dk, Facebook, LinkedIn og Instagram, indlæg i 
bibliotekernes nyhedsbrev, i bibliotekernes nyhedsbrev til børnefamilier og til medlemmer af 
Kulturklub Gentofte, e-mail til alle skoleledere, e-mail til alle dagtilbudsledere og formænd for 
forældrebestyrelser i dagtilbud, plakater på biblioteker, gymnasiebiblioteker, skoler, 
Kildeskovshallen, Gentofte Sportspark, Musikbunkeren, Kulturskolerne og i Byens Hus. Følgende 
netværk er brugt: Det fælles elevråd og ungemiljø i Byens Hus.

37 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
inden for alle kompetenceområder. 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen 15. oktober 2020. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet.

Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant tilknytning til 
kommunen.

Indstilling
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse, herunder fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og 
næstformand for opgaveudvalget, jf. pkt. 4 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Kommissorium (3614100 - EMN-2020-04935)

9 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Ny Svømmehal ved Kildeskovshallen

 
Sags ID: EMN-2020-04938

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens punkt 13, et 
kommissorium for opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens punkt 
13, et kommissorium for opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen.

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen skal 
påbegynde sit arbejde i fjerde kvartal 2020, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 

 En borger fra det frivillige foreningsliv, hvor svømning udgør primær aktivitet. Borgeren skal 
have særlig viden om, hvordan vi lærer at svømme.

 En borger fra det frivillige foreningsliv, hvor svømning udgør primær aktivitet. Borgeren skal 
have særlig viden om elitesvømning.

 En borger under 25 år fra det frivillige foreningsliv med særlig viden indenfor en af 
disciplinerne udspring, livredning, stand up paddling, vandpolo, kajakpolo, dykning mv.

 En borger med særlig interesse for bevægelse i vand ud fra en sundhedsmæssig 
/rehabiliterende vinkel.

 En borger med erfaring fra et oplysningsforbund, som har en særlig interesse for 
handicapidræt i vand.

 En borger, som er fast/daglig bruger af både vand og øvrige faciliteter, fx sauna og 
restaurant.

 To borgere, der besøger Kildeskovshallen med deres familier.
 To borgere, som benytter Kildeskovshallen til motionssvømning

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens punkt 13, orienteret 
om metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: 
annoncering i Villabyerne, Gentofte.dk og Gentofte Lige Nu. Derudover har der været opslag på 
Facebook og på Kildeskovshallens hjemmeside og der har været ophængt plakater i 
Kildeskovshallen. Der har været dialog med foreningslivet og oplysningsforbund.

53 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
inden for alle kompetenceområder. 
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En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 15. oktober 
2020. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet.

Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant tilknytning til 
kommunen.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 
3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium (3627853 - EMN-2020-04938)

10 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Læringer fra 
Coronatiden
 
Sags ID: EMN-2020-05195

Resumé
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2021 blev det besluttet at nedsætte opgaveudvalget Læringer 
fra Coronatiden. 

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget. 

Baggrund
Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til 
behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører. 
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Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 
anvendelse. 

Indstilling
Borgmesteren indstiller 

Til Kommunalbestyrelsen:
 
At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

11 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget Værdig 
sagsbehandling
 
Sags ID: EMN-2020-05067

Resumé
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2021 blev det besluttet, at nedsætte opgaveudvalget Værdig 
sagsbehandling.

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget.

Baggrund
Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til 
behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører.

Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 
anvendelse.

Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Værdig sagsbehandling.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

12 (Åben) Udarbejdelse af kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens boligformer for 
seniorer
 
Sags ID: EMN-2020-04976

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 28. oktober 2019, pkt. 3, i løbet af 2020 at 
igangsætte et opgaveudvalg om fremtidens boligformer for seniorer. 

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet for opgaveudvalget.

Baggrund
Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til 
behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 
Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører. 

Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 
anvendelse.

Indstilling
Borgmesteren indstiller
 
Til Kommunalbestyrelsen: 

At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

13 (Lukket) Salg af ejendom
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Lokalplanens baggrund
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan for tilvejebringelse af 150 ungdomsboliger, heriblandt 50

almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne.

Der foreligger nu forslag til lokalplan, der giver mulighed for, at der kan opføres en bygning i 5 etager

med ca. 50 ungdomsboliger.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af kommunen og har et areal på ca. 1.350 m2. Området

afgrænses af Helsingørmotorvejen mod nordvest, mod øst af vejen Ved Ungdomsboligerne og mod syd

af boligbebyggelse.

Lokalplanområdet omfatter det meste af en ubebygget ejendom.

Den ubebyggede ejendom er en ud af 4 ejendomme, der tilsammen danner et større og

sammenhængende boligområde. Den eksisterende bebyggelse er opført som stokbebyggelse med i alt

7 beboelsesbygninger, alle opført i gult murværk.

Den første bebyggelse, der blev opført i 1949, består af 3 etagebygninger, der er tegnet af Arne

Jacobsen og udpeget som bevaringsværdige med en høj bevaringsværdi på 2.

Den øvrige bebyggelse består af 4 etagebygninger, hvor 2 af bygningerne er opført i 1963 og 2 i 1969.

Hele boligområdet vejbetjenes fra Lyngbyvej ad vejen Ved Ungdomsboligerne, som i den nordlige del af

området ender blindt for motoririserede køretøjer. Området er belastet af trafikstøj fra de omkransende

motorveje.

Området ligger stationsnært i forhold til Jægersborg Station.

I den nordligste del af området er der fra vejen Ved Ungdomsboligerne direkte forbindelse til en offentlig

sti i eget tracé i et tunnelforløb under Helsingørmotorvejen til Sløjfen, hvorfra der via Ørnegårdsvej og

Ved Stadion er vejadgang til Gentofte Sportspark, som er kommunens største sportsområde, og

Jægersborg Station. I den sydligste del af området findes ligeledes en stiforbindelse langs Lyngbyvej til

Niels Stensens Vej, hvorfra der også er adgang til Gentofte Sportspark.
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres en bygning i 5 etager med

ungdomsboliger.

Den samlede bebyggelse i området er opført som stokbebyggelse i gult murværk. For at fastholde en

arkitektonisk sammenhæng i området skal den nye bygning tilpasses omgivelserne med hensyn til farve-

og materialevalg.

Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra de omkringliggende motorveje, så udnyttelsen af

lokalplanområdet må kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Da lokalplanområdet er udlagt til boligformål i kommuneplanen og i øvrigt er beliggende i et område med

eksisterende boliger, anvendes normerne i Miljøstyrelsens støjvejledning ved huludfyldning.

Derfor er der behov for, at bebyggelsens ydre klimaskærm får en skærmende og lydisolerende funktion,

så boligerne kan sikres mod støjgener, og bebyggelsen skal udformes, så der dannes et indre gårdrum

til ophold. 

Da boligerne opføres som ungdomsboliger, og hver boligenhed kun består af et værelse, fastsættes

kravet til parkeringspladser til minimum 1 parkeringsplads pr. 5. ungdomsbolig, og der skal

etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. ungdomsbolig.

Arealerne omkring bygningskroppen skal for at skabe en grøn karakter omkring bygningen

beplantes med træer, buske og græs.

Langs skel til Helsingørmotorvejen skal træer og buske bevares, så der fortsat vil være en fysisk og

visuel barriere til motorvejen. I og langs skel mod nabo til anden ejendom, undtaget skel mod vejlitra,

kan der etableres levende hegn i form af ubrudt hæk i en lav højde.
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Eksempel på nyt byggeri.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere

ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:
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§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål at fastlægge områdets anvendelse til helårsboliger i form af ungdomsboliger i

etagebyggeri.
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§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortet. 

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse: del af matr. nr.

7e, Vangede, og del af vejareal 7000ch, Vangede.

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.
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§ 3 Anvendelse
3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til etageboliger i form af ungdomsboliger, helårsbeboelse.

3.2

Der kan etableres anlæg til teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål.
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§ 4 Udstykning
4.1

Der skal ske udstykning i overenstemmelse med udstykningsforslaget, jf. bilag A, før anlægs- og

byggearbejder kan igangsættes.
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra vejen Ved Ungdomsboligerne og skal udformes som en

kørende adgang.

Ad. 5.1
Detailprojekt visende kørende adgang og placering skal godkendes af vejmyndigheden inden anlæg.

5.2

Der skal anlægges parkeringspladser svarende til minimum 1 parkeringsplads pr. 5. ungdomsbolig, og

der skal etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. ungdomsbolig.

5.3

Parkeringsarealer skal anlægges med græsarmering.

Pladser til handicapparkering er dog undtaget herfra.

Ad. 5.3
Ved håndtering af regnvand ved nedsivning kræves en forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og Miljø.
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§ 6 Bebyggelsens omfang og
placering
6.1

Der må maksimalt opføres 2.500 m2 etageareal inden for lokalplanområdet.

6.2

Bebyggelsen skal udformes således, at der dannes et ikke overdækket, støjafskærmet indre gårdrum til

ophold.

6.3

Bebyggelsens højde må maksimalt være 18 m.

6.4

Bebyggelse må opføres i højst 5 etager.

6.5

Bebyggelse skal opføres med fladt tag, og der må ikke etableres opholdsareal på tagfladen.

6.6

Bebyggelse må ikke opføres nærmere vejskel mod Ved Ungdomsboligerne end 1 meter, som vist på

kortet.

6.7

På arealet mellem vejbyggelinje og vejskel langs Helsingørmotorvejen må der ikke uden tilladelse fra

vejmyndigheden opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg eller foretages andre ændringer af

blivende art.

Ad. 6.7
Vejdirektoratet er vejmyndighed i forhold til vejbyggelinje langs Helsingørmotorvejen.

6.8

Sekundære bygninger i form af småbygninger må kun opføres i 1 etage. 

6.9

Belysning, der er placeret på bygningen, skal være afskærmet, således at belysningen ikke er til gene

for hverken beboerne i bygningen, omkringboende eller trafikanter.
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Lysamaturer må kun opsættes ved døre og porte.

6.10

Maksimalt etageantal, jvf. § 6.4, og maksimal bygningshøjde, jvf. § 6.3, gælder ikke for tekniske anlæg

og teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål. 

6.11

Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter kun

opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5

meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 meter over den enkelte ejendoms højeste

bygningsdel.

Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter

kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
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§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1

Ydervægge må kun opføres i blank murværk i en gul farve, der harmonerer med den øvrige bebyggelse

i området.

7.2

Tage skal beklædes med et ikke reflekterende materiale.

7.3

Bebyggelsens vinduer og døre samt andre mindre bygningsdele, der ikke er opført i blank mur, skal

farvesættes i en jord- eller hvid farve, der harmonerer med farvesætningen på områdets eksisterende

bygninger.

7.4

Uanset ovenstående bestemmelser kan der anvendes andre materialer, farver og taghældninger

på sekundære bygninger.

7.5

Der må kun opsættes skilte med navne og adresser påsat facaden ved døre og porte.

Lysarmatur til belysning af navne- og adresseskilte skal være indirekte belysning.

Placeringen og vinklingen af lyset skal optimeres i forhold til det eller de skilte, der skal belyses.

Belysning af hele eller dele af rene facader må ikke finde sted. Reklamering og lysskilte er ikke tilladt.

7.6

Udvendige bygningsflader må ikke beklædes med reflekterende materialer, der kan være til gene for

naboer, ejendommens beboere, eller trafikanter på Helsingørmotorvejen.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1

Det i § 6.2 nævnte indre gårdrum udgør ejendommens opholdsareal og skal indrettes som sådan.

8.2

Langs skel til Helsingørmotorvejen skal træer og buske, som skaber en visuel barriere mod

Helsingørmotorvejen, bevares. Der kan opsættes trådhegn i forbindelse med den grønne beplantning.

8.3

Der må ikke hegnes med fast hegn i eller langs naboskel eller vejskel mod Ved Ungdomsboligerne.

Der kan etableres levende hegn i form af ubrudt hæk i eller langs naboskel til anden ejendom, dog

undtaget skel mod vejlitra, i en maksimal højde på 1.25 meter. Hækken skal klippes til en højde på

maksimalt 1.25 meter mindst en gang årligt. 

8.4

Arealer, der ikke anvendes til vej eller bebyggelse, skal beplantes med græs, træer og/eller buske.

8.5

Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter. Terrænet må ikke reguleres tættere på

naboskel til anden ejendom end 0,5 meter.

Ad. 8.5
For at sikre, at der ikke foretages uhensigtsmæssige terrænreguleringer nær offentlige veje, er følgende fastsat i Lov om

offentlige veje § 73, stk. 3:

Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 meter samt

nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.6

Belysning på terræn må maksimalt have en højde på 1 meter og skal være udformet som pullert eller

parkbelysning. Dette er også gældende for parkerings- og vejareal.

8.7

Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde

sted.
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§ 9 Støj
9.1

Bebyggelsen skal udformes, så der dannes et støjafskærmet indre gårdrum til ophold, og bebyggelsens

ydre klimaskærm skal fungere som støjafskærmning, således at Miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier kan overholdes.
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§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning
10.1

Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens

vejledning nr. 4/2007, "Støj fra veje" overholdes.

10.2

Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret parkeringspladser til biler og cykler i

overensstemmelse med § 5.2.
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§ 11 Retsvirkninger
11.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun

udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører

heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid

med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen

skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

En lokalplan tilsidesætter ikke anden lovgivning, medmindre dette er særligt hjemlet i lovgivningen.

Private bygge- og tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges af

lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over

fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 5.B1 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Lokalplanen

er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Der er udarbejdet et Tillæg 15 til Kommuneplan 2017, der muliggør opførelse af byggeri i

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, og som er udsendt i offentlig høring sammen med

lokalplanforslaget.

Se kommuneplantillægget under bilag.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Nærværende lokalplanområde er ikke omfattet af byplanvedtægter eller lokalplaner.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke

indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse

bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt mv.

Klimatilpasning

Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal være i

overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske om nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra Gentofte

Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i

bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal

indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.
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Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller

andre trafikale forhold på vejarealerne.

Der er tinglyst en vejbyggelinje langs Helsingørmotorvejen. På arealet mellem vejbyggelinje og vejskel

langs Helsingørmotorvejen må der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af

blivende art, uden tilladelse fra vejmyndigheden, der er Vejdirektoratet.

Vejbyggelinje.
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Miljøforhold

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i Ermelundens

indvindingsopland.

Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen vedrørende

jordforurening. Det betyder, at jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, og jordflytninger skal derfor

anmeldes til miljømyndigheden i Gentofte Kommune.

Indenfor lokalplanområdet er der ved lokalplanens vedtagelse ikke kendskab til kortlagt jordforurening.

Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer

ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til andre jord- eller grundvandsforureningsforhold.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til

spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde

håndteres lokalt på egen grund.

Håndtering af regnvand på egen grund kræver forudgående tilladelse fra Gentofte Kommune, Natur og

Miljø.

Området ligger i spildevandsopland Enghaverenden.

Varmeplanlægning

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for

varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme i henhold til delplan for fjernvarmeforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder.

Tilladelser fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder

end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation

Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med

en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation

og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
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private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for

virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene

samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor

almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.

Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af

ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes

i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets

"Vejledning i lov om offentlige veje" afsnit "Ekspropriation og taksationsmyndighederne".
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Kommuneplan 2017 - Nyt rammeområde
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

(LBK 973 af 25. juni 2020), foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for opførelse af en bygning til boligformål. Området er støjbelastet

med over 58 dB fra vejtrafik, og da boliger er støjfølsom anvendelse, skal der foretages en nærmere

vurdering af støjens påvirkning og redegøres for støjforanstaltninger.

Der er gennemført en screening, og på den baggrund er det vurderet, at planen vil kunne få væsentlig

indvirkning på miljøet, og der er derfor udarbejdet en miljørapport.

Det er vurderet, at følgende emner skal behandles i en miljørapport:

Trafikstøj

Trafikale forhold

Visuelle forhold

Det er også vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste og ynglepladser.

Miljørapporten kan ses via dette link
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i

øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som

hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give

tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i

overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller

anlægsarbejde.

Tilladelse kan dog ikke meddeles, så længe en indsigelse fra Miljøministeren eller en nabokommune

opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx 20xx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog

højst indtil den xx.xx 20xx.
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Status
Forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne er:

vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 20xx,

offentliggjort den xx.xx 20xx

i høring frem til den xx.xx 20xx.
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Forslag til Tillæg 15 - Ved
Ungdomsboligerne
Høringsfrist xx. xxx 20xx

Kommunalbestyrelsen har den xx.xxxx 20xx vedtaget at sende forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan

2017 i høring. Tillægget er i høring i perioden den xx. xx til den xx. xx 20xx. Du kan se tillægget som

en pdf her.

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den xx.xx 20xx. Høringssvar indsendes via linket "din

kommentar", som du finder øverst på siderne i forslag til Lokalplan 409 her.

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vil give mulighed for, at der kan opføres en 5 etages bygning til ungdomsboliger

på det ubebyggede areal indenfor rammeområde 5.B1. Det forudsætter, at der vedtages et tillæg til

kommuneplanen, der muliggør yderligere byggeri i området.

Inden der kan vedtages en lokalplan for et område ved Ved Ungdomsboligerne, skal der således være

tilvejebragt et tillæg til Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Der er i henhold til § 8, stk. 2, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

(LBK 973 af 25. juni 2020), foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Da området er støjbelastet fra trafikken på motorvejene, og boligformål er støjfølsom anvendelse, skal

der nærmere redegøres for støjforhold.

Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen vil kunne få væsentlig

indvirkning på miljøet, og der er derfor udarbejdet en miljøvurderingsrapport.

Det er vurderet, at følgende emner skal behandles i en miljørapport:

Trafikstøj

Trafikale forhold 

Visuelle forhold.

Det er også vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste- og ynglepladser.
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Forslag til ny ramme
Der oprettes et nyt rammeområde 5.B54 Område til ungdomsboliger. Anvendelsen fastsættes til

boligområde/etagebolig med en bebyggelsesprocent på 190 for den enkelte ejendom og et etageantal

på maksimalt 5 og en maksimal bygningshøjde på 18 meter. Derudover skal der udlægges

parkeringspladser svarende til minimum 1 parkeringsplads pr. 5. ungdomsbolig, og der skal etableres

cykelparkering svarende til 1 plads pr. ungdomsbolig.

Bebyggelsen skal udformes således, at der dannes et ikke overdækket, støjafskærmet indre gårdrum,

som udgør områdets opholdsareal. Dermed skal der ikke for rammeområde 5.B54 udlægges

opholdsareal svarende til mindst 80 % af boligetagearealet.

Se forslag til rammeområde 5.B54 herunder.
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5.B54 - Område til
ungdomsboliger

Anvendelse

Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til etageboligbebyggelse

Generelle anvendelsesbestemmelser

Inden for området må boligerne kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan i stueetagen, i lokaler der

tidligere har været indrettet til erhvervsformål, indrettes liberale erhverv. Der kan opføres eller indrettes

bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

Nyindretning af beboelse i eksisterende, udnyttelige tagetager kan tillades i tilknytning til underliggende

lejligheder.

Hvorvidt tagetagen er udnyttelig vil bero på en konkret vurdering.
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Nyindretning af selvstændige boliger i eksisterende, udnyttelige tagetager kan tillades, såfremt krav til

friarealer (ophold og parkering) kan opfyldes.

I eksisterende ejendomme med 3 etager og derover er det en forudsætning, at der etableres elevator i

forbindelse med nyindretning af selvstændig beboelse i tagetagen. Det kan i særlige tilfælde

godkendes, at der afviges fra kravet om elevator. Dette vil bero på en konkret vurdering.

Såfremt indretning af beboelse i tagetagen (3. etage og der over) er i forbindelse med underliggende

lejligheder, stilles der ikke krav om etablering af elevator.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges mindst:

- 2 parkeringspladser pr. bolig

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst 80 % af

boligetagearealet.

Garager, carporte, skure og lignende bygninger, kan etableres med symmetrisk sadeltag med en

taghøjde på maksimalt 2,8 m, og en facadehøjde på maks. 2,5 m inden for en afstand af skel mod vej,

sti og nabo på 2,5 m. Gavlen skal vende mod vej, såfremt småbygninger placeres ved vejskel. Hvis

bygningen ligger mod vejskel på en hjørnegrund, må højden ikke overstige 2,5 m.

Zonestatus

Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Etageboligbebyggelse' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er 190% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 5

Maksimal højde er 18 m

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Opholds- og friarealer

Bebyggelsen skal udformes således, at der dannes et ikke overdækket, støjafskærmet indre gårdrum,

som udgør områdets opholdsareal. Dermed skal der ikke for rammeområde 5.B54 udlægges

opholdsareal svarende til mindst 80 % af boligetagearealet.
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Særlige bestemmelser

Der skal udlægges parkeringspladser svarende til minimum 1 parkeringsplads pr. 5. ungdomsbolig, og

der skal etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. ungdomsbolig.
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Eksisterende ramme
Forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne er beliggende

indenfor rammeområde 5.B1 i Kommuneplan 2017, som fastlægger anvendelsen til

boligområde/etagebolig med en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på 40.  

Se den nuværende gældende ramme her. 

Rammeområde 5.B1 ændrer afgrænsning, som vist i linket herunder. Rammebestemmelserne

fastholdes.
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5.B1 - Ved
Ungdomsboligerne

Anvendelse

Generel anvendelse er boligområde

Specifik anvendelse er angivet til etageboligbebyggelse

Generelle anvendelsesbestemmelser

Inden for området må boligerne kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan i stueetagen, i lokaler der

tidligere har været indrettet til erhvervsformål, indrettes liberale erhverv. Der kan opføres eller indrettes

bebyggelse til institutioner og boliger til offentlige formål.

Nyindretning af beboelse i eksisterende, udnyttelige tagetager kan tillades i tilknytning til underliggende

lejligheder.

Hvorvidt tagetagen er udnyttelig vil bero på en konkret vurdering.
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Nyindretning af selvstændige boliger i eksisterende, udnyttelige tagetager kan tillades, såfremt krav til

friarealer (ophold og parkering) kan opfyldes.

I eksisterende ejendomme med 3 etager og derover er det en forudsætning, at der etableres elevator i

forbindelse med nyindretning af selvstændig beboelse i tagetagen. Det kan i særlige tilfælde

godkendes, at der afviges fra kravet om elevator. Dette vil bero på en konkret vurdering.

Såfremt indretning af beboelse i tagetagen (3. etage og der over) er i forbindelse med underliggende

lejligheder, stilles der ikke krav om etablering af elevator.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges mindst:

- 2 parkeringspladser pr. bolig

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst 80 % af

boligetagearealet.

Garager, carporte, skure og lignende bygninger, kan etableres med symmetrisk sadeltag med en

taghøjde på maksimalt 2,8 m, og en facadehøjde på maks. 2,5 m inden for en afstand af skel mod vej,

sti og nabo på 2,5 m. Gavlen skal vende mod vej, såfremt småbygninger placeres ved vejskel. Hvis

bygningen ligger mod vejskel på en hjørnegrund, må højden ikke overstige 2,5 m.

Zonestatus

Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Etageboligbebyggelse' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom

Maksimale antal etager er 3

Maksimal højde er 12 m

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning

Særlige bestemmelser

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse bortset fra mindre bygninger nødvendige for områdets drift.

Bevaringshensyn.
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5.B1 - Ved
Ungdomsboligerne

Status og type

Plantype Kommuneplanramme

Planstatus Vedtaget d. 28/8/2017

Anvendelse

Generel anvendelse Boligområde

Specifik anvendelse Etagebolig

Bebyggelse



Maksimal
bebyggelsesprocent

40% af den enkelte ejendom

Maximale antal etager 3

Maksimal højde 12 m

Bemærkning

Der må ikke opføres yderligere bebyggelse bortset fra mindre bygninger
nødvendige for områdets drift. Bevaringshensyn.

Generelle anvendelsesbestemmelser

Inden for området må boligerne kun benyttes til helårsbeboelse. Der kan i
stueetagen, i lokaler der tidligere har været indrettet til erhvervsformål, indrettes
liberale erhverv. Der kan opføres eller indrettes bebyggelse til institutioner og
boliger til offentlige formål.
Nyindretning af beboelse i eksisterende, udnyttelige tagetager kan tillades i
tilknytning til underliggende lejligheder.
Hvorvidt tagetagen er udnyttelig vil bero på en konkret vurdering.
Nyindretning af selvstændige boliger i eksisterende, udnyttelige tagetager kan
tillades, såfremt krav til friarealer (ophold og parkering) kan opfyldes.
I eksisterende ejendomme med 3 etager og derover er det en forudsætning, at der
etableres elevator i forbindelse med nyindretning af selvstændig beboelse i
tagetagen. Det kan i særlige tilfælde godkendes, at der afviges fra kravet om
elevator. Dette vil bero på en konkret vurdering.
Såfremt indretning af beboelse i tagetagen (3. etage og der over) er i forbindelse
med underliggende lejligheder, stilles der ikke krav om etablering af elevator.
Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges mindst:
? 2 parkeringspladser pr. bolig
Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst
80 % af boligetagearealet.
Garager, carporte, skure og lignende bygninger, kan etableres med symmetrisk
sadeltag med en taghøjde på maksimalt 2,8 m, og en facadehøjde på maks. 2,5 m
inden for en afstand af skel mod vej, sti og nabo på 2,5 m. Gavlen skal vende mod
vej, såfremt småbygninger placeres ved vejskel. Hvis bygningen ligger mod vejskel
på en hjørnegrund, må højden ikke overstige 2,5 m.
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Forslag til Lokalplan 409 og
forslag til Tillæg 15 til
Kommuneplan 2017
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Forord
Denne rapport er en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved

Ungdomsboligerne og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017.

Miljørapporten er ledsagende til planforslagene og sendes derfor i høring sammen med forslagene.

Rapporten indeholder baggrunden for og en beskrivelse af planforslagene, forholdet til anden

planlægning samt en beskrivelse og en vurdering af relevante og sandsynlige miljøforhold, som

potentielt vil kunne have væsentlige virkninger på miljøet ved en realisering af forslagene.
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Baggrund
Gentofte Kommunalbestyrelse har ønske om, at der skal opføres en ny bygning med ungdomsboliger på

et ubebygget areal i et eksisterende boligområde Ved Ungdomsboligerne.

Forslag til Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne og forslag til

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og

arealanvendelser. Planforslagene er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og

konkrete projekter.

Eksempel på nyt boligbyggeri

Der er i henhold til § 8, stk. 2, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

(LBK 973 af 25. juni 2020), foretaget en vurdering af om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Formålet med miljøvurderingen er at beskrive potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved en realisering

af planernes bestemmelser.

Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen vil kunne få væsentlig

indvirkning på miljøet, og der er derfor udarbejdet en miljørapport.

Området ligger mellem motorveje, og der skal derfor redegøres for støjforhold. Det er også vurderet, at

planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste- og ynglepladser.

Følgende miljøfaktorer er behandlet i denne miljørapport:
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Trafikstøj

Trafikale forhold

Visuelle forhold.
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Planforhold
Dette afsnit beskriver kort indholdet i de planforslag, der skal miljøvurderes.
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Forslag til Lokalplan 409
Formålet med Lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger, Ved Ungdomsboligerne er at give

mulighed for, at der kan opføres en bygning indeholdende omkring 50 ungdomsboliger på et ubebygget

areal i området Ved Ungdomsboligerne. Bebyggelse må opføres i 5 etager med en maksimal højde på

18 meter.

Den nye bebyggelse skal udformes således, at der dannes et støjafskærmet indre gårdrum til ophold, og

det skal ved støjforanstaltninger sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

Den ubebyggede ejendom er del af et større og sammenhængende boligområde. Den eksisterende

bebyggelse er opført som stokbebyggelse med i alt 7 beboelsesbygninger, alle opført i gult murværk.

 Se målfast kort her
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Kortbilag til lokalplanen. Kortet er ikke målfast.
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Forslag til Tillæg 15 til
Kommuneplan 2017
Kommunalbestyrelsen vil give mulighed for, at der kan opføres en 5 etages bygning til ungdomsboliger

på et ubebygget areal indenfor rammeområde 5.B1. Det forudsætter, at der vedtages et tillæg til

kommuneplanen, der muliggør yderligere byggeri i området.

Der oprettes et nyt rammeområde 5.B54 Område til ungdomsboliger. Anvendelsen fastsættes til

boligområde/etagebolig med en bebyggelsesprocent på 190 for den enkelte ejendom, et etageantal på

maksimalt 5 og en maksimal bygningshøjde på 18 meter. 

Derudover skal der udlægges parkeringspladser svarende til minimum 1 parkeringsplads pr. 5.

ungdomsbolig, og der skal etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. ungdomsbolig. Bebyggelsen

skal udformes således, at der dannes et ikke overdækket, støjafskærmet indre gårdrum, som udgør

områdets opholdsareal. Dermed skal der ikke for rammeområde 5.B54 udlægges opholdsareal svarende

til mindst 80 % af boligetagearealet

Rammebestemmelserne i gældende rammeområde 5.B1 fastholdes, men afgrænsningen ændres som

følge af, at der oprettes nyt rammeområde.

Kortbilag til kommuneplantillægget kan ses her
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Rammeområde 5.B54
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Ikke teknisk resume
Dette afsnit er et kort resume af de miljøfaktorer, som er miljøvurderet og nærmere beskrevet i næste

afsnit "Miljøvurdering".
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Trafikstøj, trafikale og
visuelle forhold
Eksisterende forhold

Lokalplanområdet, der ligger i den nordvestlige del af kommunen, omfatter et ubebygget areal, hvor der

planlægges at skulle bygges ungdomsboliger. Arealet bliver vejbetjent fra Ved Ungdomsboligerne, der

ender blindt i den nordlige del af området, og som også vejbetjener øvrige ejendomme i området.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning

Trafikstøj

Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra de omkringliggende motorveje, så udnyttelsen af

lokalplanområdet må kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Derfor er der behov for, at bebyggelsens ydre klimaskærm får en skærmende og lydisolerende funktion,

så boligerne kan sikres mod støjgener, og bebyggelsen skal udformes, så der dannes et indre gårdrum

til ophold.

Trafikale forhold

Nybyggeriet vil kun medføre en ubetydelig belastning på biltrafikken og derfor ikke medføre en væsentlig

miljøpåvirkning i driftsperioden. 

I anlægsperioden vil al til- og frakørsel, med blandt andet byggematerialer, skulle transporteres med

lastvogne fra Lyngbyvej og via Ved Ungdomsboligerne til lokalplanområdet.

Forinden jordarbejder og byggearbejder kan påbegyndes, skal der foreligge alle nødvendige tilladelser

fra henholdsvis  vej- og miljømyndighederne, således at anlægs- og byggearbejderne kan foregå på

betryggende vis i forhold til de eksisterende beboere og deres færdsel i området. 

Visuelle forhold

Da den nye bygning skal opføres i et eksisterende relativt tæt etageboligområde, vil det ikke kunne

undgås, at der opstår visse skyggepåvirkninger på de nærmest beliggende bygninger på visse

tidspunkter af dagen. Den nye bygning vil også blive lidt højere end de eksisterende bygninger, og

derfor er skyggeforholdene undersøgt. Det er vurderet, at skyggeforholdene er acceptable set i forhold

til, at det er et relativt tæt bebygget område.
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Miljøvurdering
Dette afsnit omfatter de miljøfaktorer, som er fundet relevante at miljøvurdere i forhold til planforslagene.

Under hver miljøfaktor beskrives "Eksisterende forhold", som de er i dag før planforslagenes realisering

og "Miljøvurdering af den potentielle påvirkning", som er potentielle miljømæssige konsekvenser ved en

realisering. 
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Trafikstøj
Eksisterende forhold

De gældende planlægningsrammer for lokalplanområdet er boligområde/etageboliger. Det ubebyggede

areal, som lokalplanen omfatter, ligger i et bebygget boligområde, der vejbetjenes fra Ved

Ungdomsboligerne, og som er omkranset af motorveje.

Det betyder, at støjniveauet fra trafikken er højt, også højere end Miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier for trafikstøj.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning

I vedlagte støjnotat er der foretaget vurderinger af den nødvendige grad af støjdæmpning i

bygningsfacader for overholdelse af myndighedskrav til trafikstøjbelastning fra nærliggende veje.

I notatet er der med de anførte trafikstøjbelastninger regnet eksempler på lydkrav til

vindueskonstruktioner, der vil være nødvendige for at overholde de indendørs grænser for trafikstøj i

beboelsesrum.

Da lokalplanområdet er belastet af trafikstøj fra de omkringliggende motorveje, må udnyttelsen af

lokalplanområdet kun ske under overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Da lokalplanområdet er udlagt til boligformål i kommuneplanen, og i øvrigt er beliggende i et område

med eksisterende boliger, anvendes normerne i Miljøstyrelsens støjvejledning ved huludfyldning.

Der er behov for, at bebyggelsens ydre klimaskærm får en skærmende og lydisolerende funktion, så

boligerne kan sikres mod støjgener, og bebyggelsen skal udformes, så der dannes et indre gårdrum til

ophold.

Bygningens form og placering på grunden, støjisolering mv. skal sikre overholdelse af Miljøstyrelsens

vejledende grænseværdier i forhold til lukkede og åbne vinduer samt på opholdsareal.

15



Trafikale forhold
Eksisterende forhold

Der er kun kørende vejadgang til boligområdet Ved Ungdomsboligerne fra Lyngbyvej, da Ved

Ungdomsboligerne ender blindt i den nordvestlige del af området.

I den nordlige del af området og mod syd langs Lyngbyvej er der stiforbindelser til de omkringliggende

områder.

En del beboere i den nordlige ende parkerer deres bil på kørebanen langs fortovet tæt på deres bolig.

Denne situation kan opleves utryg, når man som fodgænger skal krydse vejen. Områdets mange børn

krydser vejen, da der leges på begge sider.

Vejen Ved Ungdomsboligerne er ikke en del af lokalplanområdet og derfor ikke beskrevet i

lokalplanteksten.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning

Der ønskes opført omkring 50 ungdomsboliger, og i den forbindelse etableres ca. 10 parkeringspladser

og ca. 50 cykelparkeringspladser på egen grund.

Da afstanden til Jægersborg Station er ca. 400 meter, og da cykel er et ofte anvendt transportmiddel for

mange unge, er det vurderet, at nybyggeriet kun vil medføre en ubetydelig belastning på biltrafikken og

parkeringspladser og derfor ikke medføre en væsentlig miljøpåvirkning i driftsperioden. 

I anlægsperioden vil al til- og frakørsel, med blandt andet byggematerialer, skulle transporteres med

lastvogne fra Lyngbyvej og via Ved Ungdomsboligerne til lokalplanområdet.

Dette vil stille krav til bygherre om trafiksikker transport gennem området. Forinden jordarbejder og

byggearbejder kan påbegyndes, skal der foreligge alle nødvendige tilladelser fra henholdsvis  vej- og

miljømyndighederne. 

Der skal være en særlig opmærksomhed på fodgængere i perioden, hvor der foregår anlægs- og

byggearbejder, således at fodgængere kan krydse vejen på betryggende vis.
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Visuelle forhold
Eksisterende forhold

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal og ligger i et eksisterende boligområde, der består af 3

andre ejendomme med i alt 7 etagebygninger, opført som stokbebyggelse.

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning

Den nye bygnings placering og orientering på grunden samt bygningsformen vil adskille sig fra den

øvrige bebyggelse, som tilsammen udgør en stokbebyggelse. For at sikre harmoni og tilpasning til

eksisterende bebyggelse stiller lokalplanen krav til farve- og materialevalg.

Da den nye bygning skal opføres i et eksisterende relativt tæt etageboligområde, vil det ikke kunne

undgås, at der opstår visse skyggepåvirkninger på de nærmest beliggende bygninger på visse

tidspunkter af dagen. Den nye bygning vil også blive lidt højere end de eksisterende bygninger, og

derfor er skyggeforholdene undersøgt. Det er vurderet, at skyggeforholdene er acceptable set i forhold

til, at det er et relativt tæt bebygget område.

Sidst på eftermiddagen i foråret og tidlig efterår vil den nye bygning kaste en del skygge på ca.

halvdelen af lejemålene på en af de eksisterende bygninger. I juni måned vil skyggedannelsen ske lidt

senere på dagen.
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Alternativer
I miljøvurderingen skal der indgå rimelige alternativer, herunder 0-alternativ, som anvendes som

sammenligningsgrundlag i vurderingerne af den potentielle miljøpåvirkning.

0-alternativet betegner en status quo situation, og denne situation skal ses i forhold til ønsket om at

kunne tilbyde flere boliger til unge i Gentofte Kommune. Det har været undersøgt, om der kunne findes

andre bedre egnede arealer, men det har ikke været muligt at finde bedre egnede arealer.

Boligerne skal opføres som almene ungdomsboliger, hvilket betyder, at de samlede omkostninger skal

holdes inden for et fastsat rammebeløb, der inkluderer køb af grund. Hvis ønsket og behovet for flere

almene boliger skal opfyldes, og det ikke kan ske i området Ved Ungdomsboligerne, vil der skulle findes

et andet areal i Gentofte Kommune. Blandt de få ubebyggede arealer, som Gentofte Kommune råder

over, er der kun fundet få brugbare placeringer.
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Kumulative effekter
Der ses ikke at være kumulative effekter, da det primært er støjbelastningen fra trafikken, der er en

væsentlig miljøfaktor i forhold til at bygge til støjfølsom anvendelse.
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Sammenfatning
Det er vurderet, at der i forbindelse med projekteringen af et kommende boligbyggeri skal tages højde

for negative miljøpåvirkninger i form af trafikstøj, og at der skal tages særlige trafikale forholdsregler i

anlægsfasen.

Den samlede vurdering giver ikke anledning til anbefaling af særlig overvågning på grund af væsentlige

miljøpåvirkninger på nuværende planstadie.
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Overvågning
Planforslaget er ramme for en videre realisering i området, og det er derfor vurderet, at der ikke på dette

niveau af planlægningen vil være behov for særlig overvågning.

Overvågning af planforslagets indvirken på miljøet vil ske gennem lovgivning, der særskilt regulerer de

forskellige aktiviteter, herunder den kommunale kontrol med overholdelse af bestemmelser i lokalplanen

og anden lovgivning, eksempelvis byggeloven.

Overvågning af miljøpåvirkninger på omgivelserne i anlægsfasen vil ske gennem det almindelige

kommunale tilsyn med anlægsarbejder. Opmærksomheden skal henledes på denne rapports afsnit om

trafikale forhold.

Grundvandsressourcen i området beskyttes gennem spildevandsplanen og ved efterfølgende tilladelser

vedrørende udledning, nedsivning og tilslutning samt øvrige tilladelser og godkendelser.
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Forhold til anden
planlægning
I det følgende beskrives overordnede statslige planer, kommunale planer, strategier  og politiker, som

har relevans i forhold til en miljøvurdering af forslagene til Kommunetillæg 15 og Lokalplan 409.
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Vandplan og
landsplandirektiv
Planlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Planforslagene er beliggende inden for et område, der er omfattet af den statslige vandområdeplan for

hovedvandopland 2.3 Øresund, vedtaget i juni 2016.

Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. I

henhold til Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige

drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse (BEK nr. 1697 af

2016) skal kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen friholde OSD og indvindingsoplande for

virksomhedstyper og anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Lokalplanforslag 409 muliggør ingen grundvandstruende aktiviteter.
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Fingerplan
Fingerplan 2019

Gentofte Kommune indgår i Fingerplanens indre storbyområde. Lokalplanområdet er i kommuneplanen

karakteriseret som stationsnært. I henhold til Fingerplanen skal stationsnære områder udnyttes med

bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.
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Kommuneplan for Gentofte
Kommuneplan 2017

Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for de overordnede mål med kommunens udvikling og

arealanvendelse. Derudover består planen af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for

den underliggende planlægning og fastlægger de overordnede ønsker til kommunens udvikling.

Rammer for lokalplanlægning 

Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelser i 5.B1, der er udlagt til boligformål i Kommuneplan

2017 for Gentofte Kommune.

Indholdet i Lokalplan 409 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 5.B1, da

rammen ikke rummer mulighed for yderligere byggeri i området. 

Der er udarbejdet et tillæg 15 til Kommuneplan 2017, hvor der er oprettet nyt rammeområde 5.B54, og

rammeområde 5.B1 har ændret afgrænsning.
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Klimatilpasning
Klimatilpasning

Retningslinjer 

Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan 2015-18. Spildevandsplanen har blandt

andet følgende mål for håndtering af spildevand: 

Fastholde sikker og effektiv bortledning af spildevand og bidrage til klimatilpasning.

Målene kan opnås ved flere strategier, blandt andet ved at håndtere regnvand lokalt, håndtere

ekstremregn og separere regn- og spildevand.

Kommuneplanen fastlægger bl.a., at øget regnvandsafstrømning fra veje og befæstede arealer i byen

skal reguleres ved hjælp af bl.a. ændrede vejprofiler, så vandet ledes hen til mindre sårbare områder,

som eks. rekreative områder og sportsarealer.

Hvor muligt kan regnvandet afkobles fra spildevandssystemet og enten tilbageholdes eller nedsives

lokalt. For områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal det sikres, at etablering af

nedsivningsløsninger for regnvand sker uden risiko for forurening af grundvandet.

Nybyggeri skal etableres med et tostrenget system til håndtering af spildevand, således at regnvand kan

separeres, når spildevandssystemet giver mulighed her for.
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Lovgrundlag
Dette afsnit beskriver det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af denne miljørapport.
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Lov om miljøvurdering af
planer og programmer
Forslag til Lokalplan 409 og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 er omfattet af § 2 i lov om

miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020), da

planforslagene fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser og arealanvendelser.

Afgrænsning

Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af

planforslagene i henhold til lovens § 8, stk. 2. Formålet med miljøvurderingen er at gennemføre en

vurdering af, om en realisering af planforslagene kan få væsentlig indvirken på miljøet.

Efterfølgende er der foretaget en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen - hvilke miljøfaktorer, der vil være relevante at behandle i forhold til planlægningen - har

været sendt i høring hos berørte myndigheder. Formålet er at fastlægge hvilke miljøfaktorer, der skal

indgå i miljørapporten.

Scopingen har været sendt i høring hos Park og Vej samt Natur og Miljø i Gentofte Kommune.

Miljøvurderingen er således afgrænset til at omfatte de miljøfaktorer, der forventes at have

potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved en realisering af lokalplanens bestemmelser.

Trafikstøj

Trafikale forhold

Visuelle forhold
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Metode
Beskrivelsen af de miljømæssige forhold er begrænset til at omfatte de i scopingen udvalgte

miljøfaktorer, og miljøvurderingen behandler de udvalgte miljøfaktorer på et niveau, der svarer til

planforslagenes niveau.

Der er en kort beskrivelse af de overordnede planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold, der er

relevante i forhold til planforslagene, herunder det statslige landsplandirektiv og vandplan, Fingerplan

samt Gentofte Kommunes kommuneplan, for en vurdering af om planforslagene er i overensstemmelse

med anden planlægning.
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Bilag

1. Støjnotat.

2. Visualisering, skyggediagram.

 

31



Relateret document 4/5

Dokument Navn: Støjnotat 09.10.20.pdf

Dokument Titel: Støjnotat 09.10.20

Dokument ID: 3635089



 

 

 

 GADE & MORTENSEN  AKUSTIK A/S  
  
  
  

 

 

 

Notat 9. oktober 2020  
 

JN/HJ/trafikstøj og lydisolation.09.10.20.docx 
 

Sag: 20.358 
Antal sider: 8 

 
 
    

Sag

 

  

: Ved Ungdomsboligerne, Gentofte 

   

Emne

 

  

: Facadelydisolation 

 

 

 

1 Indledning 

 

I forbindelse med planer om fremtidig etablering af ny bebyggelse til 

boliger Ved Ungdomsboligerne i Gentofte er der foretaget vurderinger 

af den nødvendige grad af støjdæmpning i bygningsfacader for at over-

holde myndighedskrav til trafikstøjbelastning fra nærliggende veje.  

 

Figur 1: Illustration af bebyggelse ved nærliggende motorvej 

Vurderingerne tager udgangspunkt i de af Rambøll udførte beregninger 

af støjbelastninger på bygningens facader.   

 

 

2 Myndighedskrav  

 

Bygningsreglementet foreskriver, at støj fra trafik, Lden, indendørs i bo-

liger med lukkede vinduer ikke må overstige 33 dB.   

 

Det gælder, at facaderne i støjbelastede boliger skal udformes således, 

at der indendørs i sove- og opholdsrum med delvist åbent vindue ikke 



 
GADE & MORTENSEN  AKUSTIK A/S 

 

 

20.358 Ved Ungdomsboligerne, Gentofte. Facadelydisolation.  Side 2 af 8 

       

 

 

er støjniveauer, Lden, på over 46 dB fra vejtrafik, jf. Miljøstyrelsens vej-

ledning 4/2007, ”Støj fra veje”. 

I samme vejledning er desuden anført krav om højest Lden 58 på uden-

dørs opholdsarealer. 

 

 

3 Grundlag for vurderinger af lydisolationskrav 

 

Grundlaget for støjberegningerne har været: 

 

• Arkitektskitser dateret 11.05.2020 

• Facadestøjberegninger (Rambøll, 28.06.2019). 

 

Af de udførte facadestøjberegninger ses det, at trafikstøjbelastningen 

væsentligt overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på Lden 

58 dB for bygningens ydre facader. Rambølls beregnede støjniveauer 

er vist i bilag 1. 

Der er beregnet op til Lden 75 dB foran mest udsatte vinduer mod nord-

vest. Mod sydvest er støjbelastningen vist op til Lden 74 dB, og mod 

sydøst op til Lden 66 dB. 

 

Bebyggelsen forventes opført som en lukket karré, der omslutter et 

gårdrum med opholdsarealer. På de indre facader regnes der for de fle-

ste etager støjniveauer under støjgrænsen på Lden 58 dB, på øverste 

etage (4. sal) dog op til 62 dB.  

 

Med henvisning til trafikstøjbelastningen vil det være nødvendigt at 

planlægge byggeriet i henhold til Miljøstyrelsens lempede støjgrænser i 

forbindelse med huludfyldning. Behovet for støjdæmpende foranstalt-

ninger kan opfyldes som beskrevet i de følgende afsnit. 

 

 

4 Vurderinger af trafikstøjbelastninger og lydkrav til facader 

 

Med vejtrafikstøjniveauer på op til Lden 75 dB på facaden vil der kræves 

støjdæmpende tiltag til at nedbringe støjen indendørs i sove- og opholds-

rum til under støjgrænserne.  

 

På baggrund af de fastsatte grænseværdier for indendørs støjniveauer 

er der vurderet krav til facadernes lydisolation med åbne og lukkede 

vinduer med udgangspunkt i de beregnede støjbelastninger på faca-

derne, tegningsmaterialets anførte vindues- og rumstørrelser og en ef-

terklangstid på 0,5 sek. Det antages, at der ikke anvendes friskluftven-

tiler i facaden.  

 

Der er ved beregningerne af lydkravene anvendt et spektrum fra bereg-

ninger af vejstøjen fra en igangværende bebyggelse i området langs 

Helsingørmotorvejen. 

 

I det følgende er der indledende redegjort for de nødvendige lydkrav 

for de mest støjbelastede fremtidige boliger.  
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Figur 2: Oversigt over foreslået disponering af lejligheder. Små lejligheder markeret med rødt, 

store med blåt. 
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4.1    Små lejligheder 

 

De mest støjbelastede små lejligheder er placeret med facade mod 

nordvest og for øverste etager er både de indre og de ydre facader bela-

stede af trafikstøj. 

 

 

 

 

 
Figur 3: Indretning af boliger med markering af kritiske facadedele i forhold til de små lejlig-

heder. Vinduesopluk markeret med rødt, lydvinduer med blåt. 

 

Ydre facader 

Det støjbelastede lille værelse vist på figur 5 vil både belastes af støj 

gennem vinduer samt gennem hoveddør.  

 

Overholdelse af  Bygningsreglementets støjgrænse på Lden 33 dB kræver 

følgende lydkrav til facadedelene:     

 
 Forventet støj- 

belastning ude, 

Lden 

Areal Lydkrav Støjbidrag 

inde 

Vinduer i ydre 

facade 

74 dB 6 m2 Rw+C ≥ 46 dB 30,4 dB 

Hoveddør 62 dB 1,8 m2 Lydklasse 35 dB 25,7 dB 

Vindue i indre 

facade 

62 dB 2 m2 Rw+C ≥ 35 dB < 20 dB 

Totalt    < 32,1 dB 

 

Med konstruktioner, der opfylder ovenstående lydkrav, vil den inden-

dørs støjgrænse på Lden 33 dB være overholdt.  

Lden 48-62 dB,  

indre facade  

Lden 75 dB, ydre facade 
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Vinduer i ydre facade kan udføres som lydruder med forsatsvinduer, for 

at der opnås tilstrækkelig god facadelydisolation. Sådanne forsatsvin-

duer kan leveres af flere fabrikanter, og vinduerne kan samtidigt anven-

des som redningsåbninger.  

 

For at overholde grænsen for indendørs støj med åbent vindue på Lden 46 

dB vil det være nødvendigt at orientere oplukket mod den stille indre 

facade. For størstedelen af boligerne vil det ikke kræve særlige opluks-

løsninger, men for enkelte boliger på 4. sal, hvor støjbelastningen på in-

dre facade overstiger 58 dB, kan det blive nødvendigt at etablere en form 

for afskærmet opluk eller lignende løsning (evt. ventilationsvindue) der 

kan dæmpe støjen med 1-4 dB i forhold til et åbent vindueshul i facaden. 

Løsning kan evt. indbygges i felt ved siden af hoveddør. 

 

Med henblik på at dæmpe støjen på de indre facader til under Miljøsty-

relsens støjgrænse på 58 dB, vil det blive nødvendigt at afskærme eller 

delvist inddække dele af svalegangene på 4. sal.  

 

 

4.2    Store lejligheder 

 

Der er tilsvarende udført beregninger af støjbelastningen på de store 

lejligheder, hvor støjbelastningen er op til Lden 75 dB.  

 
 Forventet  

støjbelast-

ning,  

Lden 

Areal Lydkrav Støjbidrag 

inde 

Vinduer i ydre 

facade 

75 dB 8 m2 Rw+C ≥ 45 dB 29,4 dB 

Hoveddør 62 dB 1,8 m2 Lydklasse 35 dB 22,8 dB 

Vindue i indre 

facade 

62 dB 2 m2 Rw+C ≥ 35 dB < 20 dB 

Totalt    < 32,3 dB 

 

Med konstruktioner, der opfylder ovenstående lydkrav, vil den inden-

dørs støjgrænse på Lden 33 dB være overholdt.  

 

Vinduer i ydre facade kan udføres som lydruder med forsatsvinduer, for 

at der opnås tilstrækkelig god facadelydisolation. Sådanne forsatsvin-

duer kan leveres af flere fabrikanter, og vinduerne kan samtidigt anven-

des som redningsåbninger.  

 

For at overholde grænsen for indendørs støj med åbent vindue på Lden 46 

dB vil det være nødvendigt at orientere oplukket mod den stille indre 

facade. For størstedelen af boligerne vil det ikke kræve særlige opluks-

løsninger, men for enkelte boliger på 4. sal, hvor støjbelastningen på in-

dre facade overstiger 58 dB, kan det blive nødvendigt at etablere en form 

for afskærmet opluk eller lignende løsning, der kan dæmpe støjen med 

1-2 dB i forhold til et åbent vindueshul i facaden. Løsning kan evt. ind-

bygges i felt ved siden af hoveddør.  
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4.3    Store hjørnelejligheder med mange vinduer 

 

Der er tilsvarende udført beregninger af støjbelastningen på en stor 

hjørnelejlighed, hvor støjbelastningen er op til Lden 74 dB på den ene 

del af den ydre facade og Lden 71 dB på den anden del.  

 
 Forventet  

støjbelastning,  

Lden 

Areal Lydkrav Støjbidrag 

inde 

Vinduer i ydre 

facade, 1 

74 dB 6 m2 Rw+C ≥ 44 dB 31,4 dB 

Vinduer i ydre 

facade, 2 

71 dB 6 m2 Rw+C ≥ 44 dB 27,4 dB 

Hoveddør 59 dB 1,8 m2 Lydklasse 35 dB < 20 dB 

Vindue i indre 

facade 

59 dB 2 m2 Rw+C ≥ 35 dB < 20 dB 

Totalt    < 32,7 dB 

 

Den indendørs støjgrænse vil være overholdt ved anvendelse af lydru-

der med forsatsruder svarende til løsningen vist for de øvrige store lej-

ligheder. 

 

 

5    Orientering af opluk og evt. altandøre 

 

For de mest støjbelastede facader er der begrænsede muligheder for at 

etablere indadgående vinduer/altandøre, hvorfor der må arbejdes med 

udadgående partier samt evt. supplerende lyddæmpende tiltag på en-

kelte altandøre. 

 

 

6    Konklusion 

 

Ud fra de anførte trafikstøjbelastninger er der regnet eksempler på lyd-

krav til vindueskonstruktioner, der vil være nødvendige for at over-

holde de indendørs grænser for trafikstøj i beboelsesrum.  

 

Grundet den relativt høje støjbelastning fra trafikstøj skal der anvendes 

effektivt lydisolerende vinduer med forsatsruder i de mest støjbelastede 

facader, hvor der er beregnet lydkrav til vinduerne på op til Rw+C 46 

dB.  

 

Støjgrænsen med åbent vindue kan forventes opfyldt ved orientering af 

vinduesopluk mod mere stille indre facader. For størstedelen af boli-

gerne kan støjgrænsen forventes opfyldt uden yderligere tiltag, men for 

enkelte boliger på 4. sal kan det være nødvendigt at etablere afskær-

mede vinduesopluk, ventilationsvindue eller afskærmning af svale-

gange for at overholde kravet, hvilket vurderes muligt i det forelig-

gende projekt. 

 

For de mest støjbelastede facader er der begrænsede muligheder for at 

etablere indadgående vinduer/altandøre, hvorfor der må arbejdes med 
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udadgående partier samt evt. supplerende lyddæmpende tiltag på en-

kelte altandøre. 

 

 

Charlottenlund, d. 9. oktober 2020 

 

 

Jens Niros 
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Bilag 1: trafikstøjbelastning på facade (som regnet af Rambøll) 

 

Modtaget figur med indikation af trafikstøjniveauer (udført af Rambøll) 
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Indledning
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af 13. december 2018 om kortlægning af ekstern

støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (støjbekendtgørelsen) er der en forpligtigelse til at kortlægge

ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større, samlede byområder og på baggrund af denne

kortlægning udarbejde en støjhandlingsplan. Kortlægningen og støjhandlingsplanen skal i henhold til

lovgivningen omfatte alle større veje, jernbaner og lufthavne i Danmark samt alle større samlede

byområder med mere end 250.000 indbyggere. Gentofte Kommune har ansvaret for kortlægningen for

trafikstøj fra kommunale veje.

Trafikstøjen fra veje i Gentofte Kommune er blevet kortlagt, og på baggrund af kortlægningen er denne

støjhandlingsplan udarbejdet. 

Handlingsplanen er en samlet plan, der beskriver, hvilke handlinger kommunen planlægger at

gennemføre inden for en 5-årig periode og på lang sigt for at forebygge og nedbringe støjen langs

kommunens veje.

Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 erstatter kommunens Støjhandleplan 2014.

Fakta om trafikstøj: 

Trafikstøj måles i decibel (dB).

Den mindste ændring øret kan opfatte, er ca. 1 dB.

En fordobling af trafikken øger trafikstøjen med 3 dB.

En forøgelse af lyden på 8-10 dB opfattes som en fordobling af lydens styrke.

Fordobles afstanden fra en bil, aftager lyden med ca. 6dB, mens lyden fra en vej eller jernbane bliver

3-5 dB lavere, hvis afstanden fordobles.

(Kilde: Miljøstyrelsen, "Støj fra veje", Vejledning 4, 2007)
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Resumé
Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 er baseret på en støjkortlægning af vejene i

kommunen udført af Sweco Danmark A/S.

Kortlægningen er beregnet på baggrund af seneste foreliggende tal (2017) over trafiktal fra

Vejdirektoratet suppleret med trafiktal fra Gentofte Kommune. Kortlægningen viser antallet af boliger og

personer, belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Antallet af boliger, som er støjramte, er stort set uændret i forhold til støjkortlægningen, der lå til grund

for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog været stigende gennem de senere år, også

i Hovedstadsområdet, hvilket betyder, at støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har

været stigende. Det betyder, at støjniveauet er steget for flere af kommunens borgere. 

Således er det beregnet, at 11.646 boliger svarende til 23.074 personer er belastet med et støjniveau på

over 58 dB, heraf er 978 boliger svarende til 2.162 personer stærkt støjbelastede (> 68 dB). 

De boliger i kommunen, der er mest belastet af trafikstøj, ligger langs de gennemgående vejstrækninger

– primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der begge er statsveje. Støjbekæmpelsen på statsvejene

behandles i Vejdirektoratets støjhandlingsplan.

BaneDanmark varetager støjbekæmpelsen langs banestrækningerne i hele landet og således også i

Gentofte Kommune. BaneDanmark har ansvaret for udarbejdelsen af en støjhandlingsplan for

banestrækningerne.

Støjen fra lufttrafikken kan, som andre steder i landet, høres i luftrummet over Gentofte Kommune. Den

ansvarlige myndighed er Statens Luftfartsvæsen, som har udarbejdet en række støjbegrænsende

bestemmelser, som Statens Luftfartsvæsen har ansvaret for bliver overholdt. 

Gentofte Kommune har ansvaret for de kommunale veje. I støjhandlingsplanen redegøres for hvilke

støjreducerende foranstaltninger, der allerede er iværksat - siden sidste støjhandlingsplan - og hvilke

tiltag, der er planer om at sætte i værk over de næste fem år.

Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes i forbindelse med planlægning af

nye boligområder, anlæggelse af nye veje og ved vejudbygninger.

For at leve op til målsætningen om at reducere vejtrafikstøjen vil kommunen de næste fem år benytte

sig af forskellige virkemidler. Der vil blandt andet være fokus på følgende:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng

mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af

køretøjer

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

4



Krav i lokalplanlægningen

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene
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Gentofte i tal
Gentofte Kommune har 74.773 indbyggere pr. 1. juli 2020 og et samlet areal på 2.555 ha, svarende til

ca. 26 km2. Af dette areal er 62,9 % udnyttet til boligområde, 2,6 % til erhverv, 2,5 % til butiksformål

mens 21,7 % er udnyttet til rekreative formål og fritidsformål.

Gentofte Kommune har ca. 33.200 husstande og ca. 4.870 virksomheder.

Kommunen har i alt 268 km vej fordelt på 252 km offentlige veje, 15 km private boligveje samt 1 km

motorvej. Hertil kommer 9 km1 statsvej. Gentofte kommune har 133 km cykelsti.

En stor del af trafikken i kommunen er gennemkørende trafik primært langs statsvejene. Yderligere

genereres der trafik pga. pendling til og fra Gentofte. Således pendler 29.370 personer til kommunen for

at komme på arbejde, mens 27.498 personer pendler ud af kommunen2.

Langs statsvejene i Gentofte Kommune, herunder Helsingørmotorvejen og Motorring 3, finder man de

boliger, der er stærkest belastet (> 68 dB) af vejtrafikstøjen.

Kort 1 viser mængden af trafik på de to statslige strækninger i kommunen. På Helsingørmotorvejen

kører der på strækningen gennem Gentofte Kommune dagligt 83.000 køretøjer (målt som

årsdøgnstrafik). Langs denne strækning ligger beboelsesområder, der bliver belastet af trafikstøjen. På

Motorring 3 kører dagligt 132.000 køretøjerpå strækningen, der løber gennem Gentofte Kommune 3.
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Kort 1. Trafikmængde på statsvejene i Gentofte Kommune (Vejdirektoratet.dk, 2019)

 

I Gentofte Kommune er der 8 S-tog stationer og et skinnenet, der forgrener sig ud i kommunen. Støjen

fra jernbanen er også en betydende faktor i det samlede støjbillede.

1 Tal fra Vejdirektoratet.dk
2 Tal fra Gentofte Kommunes Statistikhæfte 2020
3 Tal fra Vejdirektoratet.dk
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De ansvarlige myndigheder
Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af 13.

december 2018 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

(støjbekendtgørelsen).

Ansvarlige myndigheder:

Kommunale veje

Gentofte Kommune

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune har ansvaret for planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af det kommunale

vejnet samt ansvaret for kortlægning af og handlingsplan for vejtrafikstøj fra de kommunale veje.

Statens veje i Gentofte Kommune

Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

1059 København K

Vejdirektoratet har ansvaret for planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt

ansvaret for kortlægning af og handlingsplan for vejtrafikstøj fra de statslige veje.

Statens jernbaner i Gentofte Kommune

Banedanmark

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Banedanmark har ansvar for planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af de statslige

jernbanestrækninger samt ansvaret for kortlægning af og handlingsplan for støj fra disse strækninger.

Lufttrafikken over Gentofte Kommune

Miljøstyrelsen Virksomheder

Strandgade 29

1401 København K

Miljøstyrelsen Virksomheder er tilsyns- og godkendelsesmyndighed i forhold til støj- og luftforurening fra

lufttrafikken i Københavns Lufthavn. Miljøstyrelsen Virksomheder har ansvaret for støjkortlægning af og

handlingsplan for støj fra Københavns Lufthavn, Kastrup.

Statens Luftfartsvæsen

8



Ellebjerg 50

2450 København SV

Statens Luftfartsvæsen er myndighed for den civile luftfart og har fastsat støjbegrænsende

bestemmelser i forhold til den støj, flyene bidrager med fra luftrummet. 
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Støjkortlægning
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er defineret i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007, "Støj

fra veje". Støjgrænserne er angivet som Lden (day-evening-night), der er støjens årsdøgnmiddelværdi.

Støj opfattes mere generende om aftenen og natten end om dagen. Der er i beregningerne taget højde

herfor. Således er der i aftenperioden fra kl. 19-22 et genetillæg på 5 dB, mens der i perioden kl 22-07

er et genetillæg på 10 dB, som indgår ved beregningen af middelværdien for døgnet.

De vejledende grænseværdier (Lden) ses i  tabel 1.

  dB

Rekreative områder i det åbne

land (sommerhusområder, grønne områder,

campingpladser)

53

Rekreative områder i eller nær byområder

(parker, kolonihaver, nyttehaver,

turistcampingpladser)

58

Boligområder

(boligbebyggelse, daginstitutioner mv.,

udendørsopholdsarealer)

58

Offentlige formål

(hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler)

58

Liberale erhverv mv.

(hoteller, kontorer mv.)

63

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejtrafik (www.mst.dk, 2019)

Grænseværdierne anvendes ved vurderinger af støjgener ved eksisterende boliger langs eksisterende

veje, men anvendes også i forbindelse med planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje.
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Fakta om støj:

I vejtrafikken afhænger støjniveauet også af antallet og sammensætningen af køretøjer, hastigheden og

kørselsmåden.

En jævn kørsel støjer mindre end en ujævn med mange opbremsninger og accelerationer.

Man kan reducere støjen fra trafikken ved at sænke hastigheden. Dæmpningen er ca. 1,5 dB pr. 10 km/t

hastighedsnedsættelse. Der er ingen gevinst ved at sænke hastigheden til under 30 km/t.

Støjen fra vejtrafik kommer dels fra bilens motorer og dels fra kontakten mellem kørebane og dæk.

Lastvogne er mere støjende end personbiler.

For personbiler er støjen fra motoren som regel kraftigere end fra støj fra dæk og vejbane ved

hastigheder under 50 km/t, mens motorstøjen er kraftigere end dæk- og vejbanestøj op til 70-80 km/t for

busser og lastbiler (og andre tunge køretøjer).

 

Kilde: Miljøstyrelsen, "Støj fra Veje", Vejledning 4, 2007
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Resumé af kommunens
støjkort
Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 er baseret på en støjkortlægning af alle veje i

Gentofte Kommune med et årsdøgnstrafiktal over 500 køretøjer.

Kortlægningen er udført af konsulentfirmaet Sweco Danmark A/S på baggrund af seneste foreliggende

trafiktal (2017) fra Vejdirektoratet suppleret med trafiktal fra Gentofte Kommune. Ved beregningerne er -

efter anvisning fra Miljøstyrelsen - anvendt beregningsmodel Nord2000. 

Resultaterne af beregningerne viser blandt andet årsmiddelværdien af dag-, aften-, og natperioden, der

benævnes Lden. 

Resultatet af støjkortlægningen er illustreret i støjkortene nedenfor. Støjkortene kan også ses på

Miljøministeriets hjemmeside, ved at følge dette link. 

Støjkortene giver et overblik over fordelingen af støjbelastede veje i kommunen, beregnet som den

gennemsnitlige støjkonsekvens over døgnet. Støjen er inddelt i fem støjintervaller: 58-63 dB, 63-68 dB,

68-73 dB, 73-78 og >78 dB. Inden for disse intervaller er der foretaget en optælling af antal boliger og

borgere, der er påvirket af trafikstøj i Gentofte Kommune. 

Det er overordnet i EU besluttet, at der i alle medlemslandene skal gennemføres strategisk

støjkortlægning, hvor støjen beregnes (eller måles) 4 meter over terræn.

Danmark har valgt at supplere kortlægningen med beregning af støjen 1,5 meter over terræn, da denne

højde i mange tilfælde er mere relevant efter danske forhold. Af denne grund er det dermed også tallene

beregnet i 1,5 meter, der refereres til i denne handlingsplan.

Oversigt over støjbelastede boliger og personer i Gentofte Kommune for alle veje, beregnet i 1,5 meters

højde,  efter Miljøstyrelsens grænseværdier, Lden (Tal fra Sweco Danmark).
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Oversigt over støjbelastede boliger og personer i Gentofte Kommune for alle veje, beregnet i 4 meters

højde, efter Miljøstyrelsens grænseværdier, Lden (Tal fra Sweco Danmark).

 

De beregninger, der er brugt til at fastlægge antallet af borgere samt boliger belastet af støj, er udført

ved facaden af bygningerne. Alle boliger på den pågældende adresse får i de respektive

beregninger tildelt samme støjtal, uanset om boligen er placeret på 1. eller 5. sal.

Støjkort for Gentofte Kommune
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Støjens gennemsnitlige udbredelse over døgnet, beregnet i 1,5 meters højde (Sweco Danmark).
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Støjens gennemsnitlige udbredelse over døgnet, beregnet i 4 meters højde (Sweco Danmark).
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Vurdering af antal
støjbelastede boliger og
personer
De beregninger, der er brugt til at fastlægge antallet af boliger og personer belastet af støj, er udført ved

facaden af bygningerne. Hver bolig er tillagt støjniveauet beregnet i enten 1,5 meters eller 4 meters

højde over terræn ud for boligen. Beregningerne i 1,5 meters højde anses for at være mest relevant i

åben boligbebyggelse med hovedsagelig 1 etages boliger, mens beregningerne i 4 meters højde er mest

relevant i tættere byområder.

Langs de fleste strækninger af statsvejene gennem kommunen samt langs dele af de kommunale

gennemgående vejstrækninger er trafikstøjen højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Se

støjkortet, som giver et visuelt overblik over fordelingen af støjniveauet på vejene i kommunen.

Det fremgår af støjkortlægningen, at der er 11.646 boliger, svarende til 23.074 personer, der er belastet

med trafikstøj over 58 dB, heraf er 978 boliger, svarende til 2.162 personer, stærkt støjbelastede (> 68

dB). 

Antallet af boliger, der er belastede af støj, er stort set uændret i forhold til støjkortlægningen, der lå til

grund for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog været stigende i Hovedstadsområdet

gennem de senere år, hvilket betyder, at støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har

været stigende. Dette betyder, at støjniveauet er steget for flere af kommunens borgere.
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Allerede indførte og
planlagte foranstaltninger
I Gentofte Kommunes to tidligere støjhandleplaner fra henholdsvis 2010 og 2014 var der fokus på

følgende virkemidler, som alle har en støjreducerende effekt:

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen

Trafiksanering

Siden 2014 er hastigheden nedsat på 2 strækninger fra 60 km/t til 50 km/t:

Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej er nedsat fra 60 km/t til 50 km/t i 2014

Nybrovej mellem Lagergårdsvej og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk er nedsat fra  60 km/t til

50 km/t i 2014

Siden 2014 er der etableret hastighedsdæmpende bump på 5 strækninger:

Damgårdsvej

Forårsvej

Grønnevænge

Holmegårdsvej

Korsgårdsvej

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

I forbindelse med den løbende udskiftning af belægninger på kommunens veje anvendes den

belægning, som er mest velegnet til den pågældende vejtype, og som samtidigt reducerer støjniveauet.

Kommunale byggerier

Ved kommunale ombygninger og nybyggeri anvender Gentofte Kommune støjreducerende løsninger på

facader, herunder støjreducerende vinduer, de steder, hvor det vil have en mærkbar effekt.

Krav i lokalplanlægningen

Der har været og er fortsat opmærksomhed på trafikstøj i forbindelse med den fysiske planlægning. Der

er udarbejdet flere miljøvurderinger af lokalplanforslag, hvor trafikstøj har været et væsentligt

undersøgelsesemne, og hvori er indført bestemmelser, som sikrer, at Miljøministeriets vejledende

støjgrænser overholdes i forbindelse med nybyggeri - både på udendørs opholdsarealer og ved

byggeriets facader. 

Støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen

På strækningen Ved Sløjfen langs Helsingørmotorvejen har Vejdirektoratet opsat støjskærm.
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Helsingørmotorvejen og således også strækningen, der løber gennem Gentofte Kommune, vil ifølge

Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2018-2023 fortsat indgå i en videre planlægning vedrørende

etablering af støjskærme.
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Foranstaltninger der
påtænkes for de kommende
fem år
Gentofte Kommune vil prioritere en række virkemidler over den kommende 5-årige periode på følgende

måde:

Videreførte virkemidler fra Støjhandleplan 2014:

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen

Nye virkemidler:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng

mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af

køretøjer

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene

Trafiksanering

Der er i 2020 igangsat et trafiksaneringsprojekt på Kystvejen ved Skovshoved Havn, der forventes

færdigt inden årets udgang, og det forventes, at der i de følgende år udføres trafiksaneringsprojekter på

Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej.

Gentofte Kommune udfører løbende trafiksikkerhedstiltag med fokus på både hastighed og tryghed på

vejene. Nedsat hastighed kan betyde reduceret støjniveau, mens øget tryghed kan betyde flere bløde

trafikanter, færre bilister og dermed reduceret støjniveau.

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

I forbindelse med den løbende udskiftning af belægninger på kommunens veje anvendes den

belægning, som er mest velegnet til den pågældende vejtype, og som samtidigt reducerer støjniveauet.

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Ved kommunale kommunale ombygninger og nybygninger anvendes støjreducerende løsninger på

facader, herunder støjreducerende vinduer, de steder, hvor det vil have en mærkbar effekt.

Krav i lokalplanlægningen

I forbindelse med lokalplanlægning for nybyggeri til støjfølsom anvendelse vurderes de trafikstøjmæssige

forhold. Hvor der er støjmæssige udfordringer, indsættes bestemmelser, som sikrer, at Miljøministeriets
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vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med nybyggeri - både på udendørs opholdsarealer og

ved byggeriets facader.

Bæredygtig mobilitet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række anbefalinger fra opgaveudvalget  "Fremtidens transport",

som sætter retning for, hvordan transport udvikles til at blive grøn, nem, sund og

sikker. Anbefalingerne indeholder fem pejlemærker: Styrk cyklisme, frem elbilisme, skab sammenhæng,

udnyt automatisering og understøt deling. For hvert pejlemærke er der ideer til løsninger til forfølgelse af

pejlemærket. Flere af dem vil kunne få betydning i forhold til at begrænse støj fra trafik. Som eksempler

kan nævnes:

Hvis flere cykler mere, vil det kunne reducere biltrafikken

Udbredelse af elbiler vil kunne reducere trafikstøjen, især ved lave hastigheder

En forudsætning for en reduktion i biltrafikken er, at der findes attraktive alternativer, herunder

kollektiv transport. Det kan understøttes ved at gøre det nemt at etablere let adgang og smidige skift

mellem forskellige transportformer

Automatiseringer, herunder intelligent trafikstyring, kan reducere trafikken

Hvis flere kører sammen, reduceres biltrafikken

De fem pejlemærker og de understøttende ideer kan ses her.

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene

De mest belastende vejstrækninger i kommunen er Helsingørmotorvejen og Motorring 3, som begge er

statsveje, og hvor ansvaret for at støjreducere ligger hos Vejdirektoratet. På disse strækninger kan der

potentielt opsættes yderligere støjafskærmning. Kommunen vil arbejde for, at Vejdirektoratet etablerer

nye støjskærme langs de strækninger på Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der fortsat mangler

afskærmning, eller hvor den er utilstrækkelig.

20



Forventet nedbringelse af
antal støjbelastede boliger
Det vurderes, at antallet af støjbelastede boliger i Gentofte Kommune vil reduceres inden for de

kommende fem år som følge af: Bæredygtig mobilitet, trafiksanering, udskiftning af

asfalt, støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale ombygninger og nybyggeri og

støjreducerende krav, der stilles i kommunens lokalplaner samt statens eventuelle etablering af

yderligere støjafskærmning langs motorveje.
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Strategi på lang sigt
Den overordnede målsætning på lang sigt er at reducere antallet af støjbelastede boliger i kommunen.

Dette gælder støj fra kommunens egne veje såvel som støj fra statens veje, der løber igennem

kommunen.

Gentofte Kommune har som mål at reducere antallet af boliger belastet med et støjniveau på over 58 dB

ved facaden. Yderligere er målet, at så få boliger som muligt i kommunen er belastet af et støjniveau

ved facaden over 68 dB fra kommunale veje.

På baggrund af disse mål vil kommunens strategi for fremtiden udmønte sig i følgende tiltag:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng

mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af

køretøjer

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene
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Økonomi
Nogle af omkostningerne til de nævnte virkemidler afholdes som en del af større indsatsområder.

Således bliver vedligehold af vejene finansieret over kommunens drifts- og anlægsmidler til kørebaner,

mens trafiksaneringstiltag på baggrund af trafiksikkerheds- eller fremkommelighedsmæssige forhold

indgår i den samlede prioritering af projekter i kommunens arbejde med trafiksikkerhed. 

Der afsættes en årlig pulje på 500.000 kr. i perioden 2021-2024 til udvikling af tiltag, der kan medvirke til

reduktion af trafikstøj.
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Evaluering
Gentofte Kommune vil i forbindelse med næste lovpligtige støjkortlægning evaluere de indsatser, der er

nævnt i støjhandlingsplanen.
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Høring
Gentofte Kommunalbestyrelse har på møde den x.x 2020 vedtaget at sende forslag til Støjhandlingsplan

2021-2026 i offentlig høring.

Den offentlige høring gennemføres i perioden fra den x.x 2020 til og med den x.x 2020. I den periode

kan der indesendes høringssvar her.
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Resumé 
 
Sweco har for Gentofte Kommune udført en strategisk kortlægning af vejtrafikstøj i 
henhold til Støjbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 21. november 2011) og 
anvendt retningslinjerne i Miljøstyrelsens Vejledning 4/2006: Støjkortlægning og 
Støjhandlingsplaner.  
 
Kortlægningen dokumenterer vejtrafikstøjen for hele kommunen for år 2017. 
 
Resultaterne er summeret herunder: 
 

Parameter Interval Antal boliger Antal personer Areal [km2] 

B1:  
Alle veje 
Lden 
Højde: 1,5m 
 

55-60 8.035 17.093 4,9 

60-65 5.892 11.322 2,6 

65-70 2.349 4.647 0,6 

70-75 388 894 1,4 

>75 74 177 0,5 

Sum 16.738 34.133 10 

B2:  
Alle veje 
Lden 
Højde: 4,0m 
 

55-60 7.965 16.855 5,2 

60-65 6.253 11.877 2,8 

65-70 2.329 4.771 1,5 

70-75 471 1.044 0,4 

>75 178 414 0,5 

Sum 17.196 34.961 10,4 

B3:  
Alle veje 
Ln 
Højde: 1,5m 
 

50-55 6.624 13.117 3,5 

55-60 2.789 5.572 1,6 

60-65 609 1.341 0,7 

65-70 177 445 0,2 

>70 25 31 0,3 

Sum 10.224 20.506 6,3 

B4:  
Alle veje 
Ln 
Højde: 4,0m 
 

50-55 6.498 12.735 3,5 

55-60 3.148 6.312 1,7 

60-65 539 1.212 0,5 

65-70 265 653 0,3 

>70 35 56 0,3 

Sum 10.485 20.968 6,3 

 
 
Øvrige resultater ses sidst i rapporten. 
 
Samlet set er der 16.738 boliger, der har en støjbelastning over 55 dB (i 1,5 meters 
højde). Gentofte Kommunes støjkortlægning fra 2007 viste tilsvarende støjbelastning 
(16.890 boliger). 
 
Opgøres antallet af støjbelastede boliger med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænse, 58 dB, er der ca. 11.400 støjbelastede boliger og dermed er ca. 32% af 
Gentofte Kommunes boliger støjbelastede. 
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1 Indledning 

Efter rekvisition fra Gentofte Kommune har Sweco A/S, afd. Acoustica foretaget 
strategisk kortlægning af vejtrafikstøj i henhold til Støjbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 
nr. 1309 af 21. november 2011) og ved anvendelse af retningslinjerne i Miljøstyrelsens 
Vejledning 4/2006: Støjkortlægning og Støjhandlingsplaner.  
 
 

2 Kortlagte veje 

Der er foretaget en kortlægning af alle veje i Gentofte Kommune med et årsdøgnstrafiktal 
(ÅDT) over 500 køretøjer. De kortlagte veje er vist på figur 1 nedenfor, hvor 
kommunegrænsen er markeret med blå. Markeret med rød er veje med et ÅDT over 
16.000 og markeret med sort er øvrige veje med et ÅDT over 500. 
 

 
Figur 1: Kortlagte veje i Gentofte Kommune. 
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3 Beregningsgrundlag 

Der er anvendt følgende beregningsgrundlag: 
 
Data fra Geodatastyrelsen (Kortforsyningen) 

• Bygninger 
• Vejmidter 
• Vejkanter 
• Laserscanning med terrænvariationer (topografi) 
• Luftfoto 

 
Data fra Gentofte Kommune 

• SoundPLAN model fra EU støjkortlægning i 2007 
• BBR udtræk 
• CPR udtræk 
• Data fra Kmastra (udtræk af trafiktal) 

 
Data fra Vejdirektoratet 

• Statsveje som SoundPLAN geo filer 
• Skærme opsat langs statsvejene 

 
Alle støjberegninger er foretaget i henhold til følgende vejledninger: 
 

• Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” 
 

• Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje” 
 

• Miljøstyrelsen orientering 434 fra 2013 ”Håndbog Nord2000 – Beregning af vejstøj i 
Danmark”.  

 
Den benyttede beregningsmetode er Nord2000. 
 
Til beregningerne er anvendt støjberegningsprogrammet Soundplan ver. 7.4 med opdate-
ring 11/11 2015. 
 
Kortlægningen er udført i projektionen: UTM32 euref89 
 

4 Beregningsobjekt 

Gentofte kommune dækker et areal på 25,6 km2, og området er betegnet som en del af et 
større sammenhængende byområde, og skal derfor kortlægges som et sådant. 
Kommunen har lidt over 75.000 indbyggere (2019) 
 
Kommunen er ligger mod øst ud til Øresund. Mod syd grænser kommunen op til 
Københavns Kommune, mod nord til Lyngby-Taarbæk Kommune og mod vest til 
Gladsaxe Kommune. 
 
I kommunen forløber statsvejene Helsingørmotorvejen samt Motorring 3. Vejene indgår i 
nærværende kortlægning af vejtrafikstøjen. 
 
Der forløber 3 jernbanestrækninger inden for Gentoftes kommunegrænse. Strækningerne 
fra København til hhv. Farum, Hillerød og Helsingør. Strækningerne støjkortlægges af 
Banedanmark. 
 



  

   

 
 

6 (15) 
  GENTOFTE KOMMUNE 

EU STØJKORTLÆGNING 2017 

RAPPORTNUMMER: T4.001.19 

p:\ar\35.3566.06\04_output\t4.001.19.docx 

 

 

5 Beregningsmodel og lydudbredelsesforhold 

For at beregne vejstøjens udbredelse, er der opbygget en digital 3D-model i 
beregningsprogrammet SoundPlan 7.4. Den samlede 3D-model består af følgende del-
elementer: 
 

• Veje 

• Bygninger 

• Terrænoplysninger 

• Støjvolde/støjskærme 
 
Del-elementerne beskrives herunder. 
 
 

5.1 Veje 

Vejene i kortlægningen indeholder alle veje i Gentofte Kommune med et ÅDT på over 
500 køretøjer. Vejene ses på ovenstående figur 1. 
 
Til opbygning af vejtemaet er følgende baggrundsdata anvendt: 

• GIS-baseret vejtema fra Kortforsyningen 

• GIS-baseret vejtema fra 2007 kortlægningen 

• Tællinger af vejtrafikken (udtræk fra Kmastra) 

• Vejtema over statsveje (fra Vejdirektoratet) 
  
Udgangspunktet for 2017 kortlægningens vejtema er vejtemaet fra kortlægningen i 2007 
suppleret med vejtema fra Kortforsyningen. Vejtemaet er her opdateret med tællinger 
foretaget i Gentofte Kommune i perioden mellem 2007-2018. Tællingerne benyttes uden 
fremskrivning. 
 
På Brogårdsvej og motorvejen er der udlagt støjsvag asfalt og virkningen heraf indgår i 
beregningerne. På øvrige veje benyttes en standard asfalt (SMA11). 
 
Data for statsvejene (Helsingørmotorvejen og Motorring 3) er leveret af Vejdirektoratet. 
 
Vejtemaet er opbygget af Sweco og godkendt af Gentofte Kommunes vejafdeling. 
 
 

5.2 Bygninger 

Til opbygning af bygningstemaerne er der anvendt Geodatastyrelsens bygningslag og 
BBR oplysninger. Bygningerne er opdelt i 3 forskellige kategorier: 
 

• Bygninger med boliger 

• Bygninger kun med erhverv 

• Øvrige bygninger 
 
Opdelingen er foretaget på baggrund af oplysninger fra BBR-registret sammenholdt med 
bygningstemaet.  
 
Højderne på bygningerne er fastlagt ud fra oplysninger om antal etager i BBR-registret. 
For de bygninger, der ikke indgår i BBR-registret, er bygningshøjden estimeret ud fra 
bygningens areal eller ud fra højdeangivelsen i Geodatastyrelsens bygningslag. Herefter 
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er højderne justeret ud fra en sammenligning med 3D bygningstemaet i Google Earth. En 
visuel præsentation af bygningshøjderne vist på Google Earths platform er vist på figur 2. 
 

 
Figur 2: Det udarbejdede bygningslag vist sammen med Google Earths 3D-bygninger. 
 

5.3 Afskærmninger 

Der regnes med nedenstående skærme langs statsvejene. 
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Figur 3: Støjskærme. 
 
Skærmenes placering, højde og reflekterende egenskaber er leveret af Vejdirektoratet. 
 
Der regnes både med den afskærmende og den reflekterende virkning af bygninger. I 
beregningerne anvendes et refleksionstab på 1 dB på bygningsfacader (svarende til en 
refleksionskoefficient på 0,8). 
 

5.4 Terræn 

Der er regnet i absolutte koter i Gentofte Kommune. De absolutte koter baserer sig på 
nyeste laserscannning fra 2014-2015, der er tilgængelig på Geodatastyrelsens 
hjemmeside (www.kortforsyningen.dk). Data ligger her i et grid med en indbyrdes afstand 
på 0,4 meter, hvilket sikrer en høj nøjagtighed. Terrændata er filtreret med 0,3 meters 
nøjagtighed inden for kommunegrænsen og 0,5 meter uden for  kommunegrænsen. 
 
Terrænets overflade i kommunen regnes overvejende akustisk absorberende. 
Vandoverflader samt befæstede arealer regnes akustisk reflekterende. Områderne med 
reflekterende terræn kan ses på nedenstående billede, hvor de er markeret med cyan. 

http://www.kortforsyningen.dk/
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Figur 4: Terrænets akustiske egenskaber 
 

 

 

6 Beregningsmetode 

Støjkortene i bilagene er udarbejdet på baggrund af beregninger af det totale 
vejstøjniveau i knudepunkterne i et net med maskevidde 10x10m. Punkternes højde over 
terræn er hhv. 1,5 meter og 4,0 meter over terræn. Der er foretaget særskilte beregninger 
af veje med ÅDT > 16.000 og veje med ÅDT<16.000. Dette skyldes delvist kravet om at 
dokumentere støjen fra større veje i kommunen, men er også udført for at spare 
beregningstid. 
 
Til opgørelsen af antal støjbelastede boliger er der udført beregninger i punkter på 
facaderne af de bygninger, der indeholder boliger. Der er beregnet støjniveauer på alle 
facader for hhv. 1,5 meter og terræn og 4,0 meter over terræn. For facader med en 
længde på mere end 3 meter er støjniveauet beregnet i punkter med 3 meters afstand. 
Dette sikrer, at der beregnes et støjniveau ved facaden af alle adresser i en bygning. De 
beregnede støjniveauer er efterfølgende blevet knyttet til adresser. En adresse defineres i 
denne sammenhæng som vejnavn og husnummer. Dette betyder, at alle boliger, som 
hører under samme adresse, får samme støjniveau. Dette er f.eks. tilfældet for lejligheder 
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i etageboliger. Det støjniveau, som tildeles, vil være det højeste af de støjniveauer, som 
er beregnet nærmest husnummerets geografiske placering. 
Som for støjkonturkortene er der også her foretaget særskilte beregning af veje med 
ÅDT>16.000 og veje med ÅDT<16.000. 

 

6.1 Beregningsopsætning 

Det benyttede beregningsprogram er SoundPLAN version 7.4 med opdatering af 11-11-
2015.  
 
I kortlægningen er metode 3 fra Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006, ”Støjkortlægning 
og støjhandlingsplaner” benyttet til optælling af støjbelastede boliger. Dette indbefatter 
brug af facadestøjsberegninger, hvor boligens mest støjbelastede facade identificeres. I 
det nedenstående er de benyttede beregningsopsætninger anført. 
 

6.1.1 Støjkort (Grid Noise Map) 

Støjens udbredelse er beregnet som støjkort i 1,5 meter og 4 meters højde og med en 
grid størrelse på 10x10 meter. Beregningsopsætningen for støjkortene er som følger: 

 
Figur 5: Beregningsopsætning støjkonturkort (Grid Noise Map) 
 

Som det ses, benyttes forskellige søgeradier og afstande til reflekterende overflader. 
Dette skyldes at vejene med ÅDT over 16.000 køretøjer hovedsageligt er motorvejene 
hvis støjbelastning rækker langt væk fra motorvejen og dermed kræver en større 
søgeradius. For kommunens veje kan der benyttes en lavere søgeradius.  

Ovenstående tiltag benyttes udelukkende for at reducere beregningstiden så  meget som 
muligt. Beregninger i en god opløsning ville tage år at udregne – selv med det relativt 
store beregningsnetværk Sweco benytter. 

ÅDT > 16.000 ÅDT < 16.000 



  

   

 
 

11 (15) 
  GENTOFTE KOMMUNE 

EU STØJKORTLÆGNING 2017 

RAPPORTNUMMER: T4.001.19 

p:\ar\35.3566.06\04_output\t4.001.19.docx 

 

 

6.1.2 Boligoptælling (Facade Noise Map)  

Facadestøjsberegningerne er foretaget i 1,5 meter og 4 meters højde. Der er placeret 
punkter på alle boligfacader for hver 3 meter. Disse beregningspunkter er sammenholdt 
med bygninger, BBR og CPR oplysninger således, at hver adresse har fået en individuelt 
beregnet støjbelastning (Lden og Ln i 1,5 og 4 meters højde).  
 
Beregningsopsætningen for facadestøjen er som følger: 

  

Figur 6: Beregningsopsætning facadeberegninger (Facade Noise Map) 
 
Også her benyttes forskellige søgeradier og afstande til reflekterende overflader efter 
samme hensyn som ved støjkonturkortene. I forhold til støjkonturkortene benyttes her 2. 
ordens refleksioner. Begrundelsen herfor er at sikre en mere præcis estimering af antallet 
af støjbelastede boliger i kommunen. 

Som ved støjkortene er beregningsopsætningen valgt under hensyn til den samlede 
beregningstid. 

 

6.2 Støjgrænser 

I henhold til Støjbekendtgørelsen (BEK 1309) skal støjudbredelseskort og antallet af 
støjbelastede boliger udføres/optælles indenfor følgende intervaller: 
 

• 50-55 dB(A) (kun Ln) 

• 55-60 dB(A) 

• 60-65 dB(A) 

• 65-70 dB(A) 

• 70-75 dB(A) (gælder kun Lden, for Ln tælles Ln >70) 

• >75 dB(A) (kun Lden) 
  

ÅDT > 16.000 ÅDT < 16.000 
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Disse intervaller korresponderer ikke med grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning 
4/2007 ”Støj fra veje”.  
 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er: 

 

Område Grænseværdi 

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser og 
lignende 

Lden 53 dB(A) 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skolder og undervisningsbygninger, 
plejehjem, hospitaler o.l.. Desuden kolonihaver, udendørs opholdarealer og 
parker 

Lden 58 dB(A) 

Hoteller, kontorer mv. Lden 63 dB(A) 

Tabel 1: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

 
 
Disse grænseværdier benyttes som nævnt ikke i EU-støjkortlægningen, men de har 
relevans for en fremtidig handlingsplan. Boligområder med en støjbelastning (Lden) 
mellem 55 og 58 dB(A) er ikke interessante i relation til de aktuelle Lden baserede 
støjgrænser. Som supplement til den ordinære optælling for den strategiske 
støjkortlægning er der derfor foretaget en ekstra optælling med en opdeling i henhold til 
de gældende grænseværdier jf. tabel 1. Disse optællinger giver et mere retvisende billede 
i forhold til antallet af støjbelastede boliger/personer i forhold til gældende danske 
grænseværdier. Optællingerne fremgår af tabel 4. Supplerende støjudbredelseskort efter 
de danske støjgrænser er vist i bilag 5 og 6. 
 

6.3 Meteorologiske forhold 

I beregningsmodellen Nord2000 benyttes 9 vejrklasser til at beskrive vejrets varierende 
indflydelse på støjudbredelsen. For at begrænse beregningstiden har Miljøstyrelsen 
udsendt arbejdsrapport nr. 18/2007 ” Reduction of number of meteo-classes from nine to 
four”. Rapporten omhandler en reducering af antallet af vejrklasser, så der i tætte 
byområder kan regnes i 1 vejrklasse, mens der andre steder kan regnes i 4 vejrklasser.  
 
Der er i Gentofte Kommune regnet med 4 vejrklasser. 
 
 

7 Resultater 

De ordinære, indrapporterede resultater fra facadeberegningerne er vist i nedenstående 
tabeller: 
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Parameter Interval Antal boliger Antal personer Areal [km2] 

A1:  
Større veje 
Lden 
Højde: 1,5m 
 

55-60 4.689 9.805 3,5 

60-65 1.150 2.490 1,2 

65-70 540 1.275 0,4 

70-75 270 603 0,2 

>75 68 158 0,4 

Sum 6.717 14.331 5,7 

A2:  
Større veje 
Lden 
Højde: 4,0m 
 

55-60 4.075 8.457 3,3 

60-65 1086 2.285 1,1 

65-70 496 1.153 0,4 

70-75 414 934 0,3 

>75 131 306 0,5 

Sum 6.202 13.135 5,6 

A3:  
Større veje 
Ln 
Højde: 1,5m 
 

50-55 2.294 4.909 2,1 

55-60 666 1.513 0,6 

60-65 429 974 0,3 

65-70 98 254 0,2 

>70 24 27 0,3 

Sum 3.511 7.677 3,5 

A4:  
Større veje 
Ln 
Højde: 4,0m 
 

50-55 2.000 4.174 1,8 

55-60 644 1.412 0,6 

60-65 501 1.124 0,3 

65-70 203 516 0,3 

>70 27 34 0,3 

Sum 3.375 7.260 3,3 
Tabel 2: Støjbelastede boliger og personer for større veje (Lden) 

 

Parameter Interval Antal boliger Antal personer Areal [km2] 

B1:  
Alle veje 
Lden 
Højde: 1,5m 
 

55-60 8.035 17.093 4,9 

60-65 5.892 11.322 2,6 

65-70 2.349 4.647 0,6 

70-75 388 894 1,4 

>75 74 177 0,5 

Sum 16.738 34.133 10 

B2:  
Alle veje 
Lden 
Højde: 4,0m 
 

55-60 7.965 16.855 5,2 

60-65 6.253 11.877 2,8 

65-70 2.329 4.771 1,5 

70-75 471 1.044 0,4 

>75 178 414 0,5 

Sum 17.196 34.961 10,4 

B3:  
Alle veje 
Ln 
Højde: 1,5m 
 

50-55 6.624 13.117 3,5 

55-60 2.789 5.572 1,6 

60-65 609 1.341 0,7 

65-70 177 445 0,2 

>70 25 31 0,3 

Sum 10.224 20.506 6,3 

B4:  
Alle veje 
Ln 
Højde: 4,0m 
 

50-55 6.498 12.735 3,5 

55-60 3.148 6.312 1,7 

60-65 539 1.212 0,5 

65-70 265 653 0,3 

>70 35 56 0,3 

Sum 10.485 20.968 6,3 
Tabel 3: Støjbelastede boliger og personer for alle veje (Lden) 
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Af tabel 3 fremgår det at ca. 16.700 boliger har en støjbelastning på over 55 dB, hvilket 
svarer til ca. halvdelen af alle boliger i Gentofte Kommune.  
Dog bør det nævnes, at ikke alle de 16.700 boliger regnes som værende støjbelastede, 
da Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi er 58 dB 
 
Antallet af boliger og personer belastet over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for 
vejtrafikstøj på 58 dB fremgår af tabel 4. 
 
 

Parameter Interval Antal boliger Antal personer 

A1:  
Større veje 
Lden 
Højde: 1,5m 
 

58-63 2.156 4.595 

63-68 645 1.462 

68-73 431 975 

73-78 100 259 

>78 24 27 

Sum 3.356 7.318 

A2:  
Større veje 
Lden 
Højde: 4,0m 
 

58-63 1.895 3.933 

63-68 636 1.392 

68-73 495 1.114 

73-78 203 504 

>78 33 58 

Sum 3.262 7.001 

B1:  
Alle veje 
Lden 
Højde: 1,5m 
 

58-63 6.738 13.457 

63-68 3731 7.187 

68-73 740 1.615 

73-78 191 477 

>78 27 34 

Sum 11.427 22.770 

B2:  
Alle veje 
Lden 
Højde: 4,0m 
 

58-63 6.699 13.327 

63-68 4.085 8.033 

68-73 693 1.503 

73-78 269 663 

>78 41 74 

Sum 11.787 23.600 
Tabel 4: Støjbelastede boliger og personer for alle veje efter Miljøstyrelsen grænseværdier (Lden) 

 
 
Opgøres antallet af støjbelastede boliger med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænse, 58 dB, er der ca. 11.400 støjbelastede boliger og dermed er ca. 32% af 
Gentofte Kommunes boliger støjbelastede. De nævnte tal er alle baseret på optælling for 
Lden beregnet i 1,5 meters højde og hvor alle boliger på den pågældende adresse får 
tildelt samme støjtal uanset om boligen er placeret på 1. eller 5. sal. 
 
I forhold til tidligere kortlægning er antallet af boliger med en støjbelastning på over 55 dB 
nogenlunde status quo. Dog er fordelingen af de støjbelastede boliger ændret således at 
der nu er ca. 20% færre boliger med en støjbelastning over 65 dB. 
 
Ændringen skyldes primært ændrede trafiktal og et nyere mere præcist grundlag.  
 
Støjudbredelseskortene til EU-støjkortlægningen kan ses i bilag 1-4 og udbredelseskort 
efter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi kan ses af bilag 5 og 6. 
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8 Konklusion 

Sweco A/S, afd. Acoustica har for Gentofte Kommune gennemført en strategisk 
kortlægning af vejtrafikstøj i henhold til Støjbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 
21. november 2011) og ved anvendelse af retningslinjerne i Miljøstyrelsens Vejledning 
4/2006: ”Støjkortlægning og Støjhandlingsplaner”. 
 
Resultaterne viser, at støjen fra vejtrafikken er over Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdi på 58 dB ved ca. 32% af alle boliger i Gentofte Kommune. 
 
Alle resultaterne kan ses i tabellerne i kapitel 7 samt på bilag 1 – 4, der viser støjkonturer 
for hhv. B1, B2, B3 og B4. Supplerende hertil er bilag 5 og 6, der viser støjudbredelsen i 
hhv. 1,5 og 4,0 meters højde opdelt efter danske støjgrænser. 
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Bilag 1 - Støjudbredelse B1
Lden beregnet i 1,5 meters højde.
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Bilag 2 - Støjudbredelse B2
Lden beregnet i 4,0 meters højde.
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Bilag 3 - Støjudbredelse B3
Ln beregnet i 1,5 meters højde.
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Bilag 4 - Støjudbredelse B4
Ln beregnet i 4,0 meters højde.
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Bilag 5 - Støjudbredelse efter danske
støjgrænser. Lden beregnet i
1,5 meters højde.
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Bilag 6 - Støjudbredelse efter danske
støjgrænser. Lden beregnet i
4,0 meters højde.
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Indledning 
I denne økonomiske rapportering for 3. kvartal 2020 gives et overblik over kommunens økonomiske situa-
tion.   
 
I resumeet nedenfor præsenteres de vigtigste konklusioner i den økonomiske rapportering for 3. kvartal 
2020, som vedrører serviceudgifter, status for anlægsområdet, finansiering og coronarelaterede udgifter.  
 
I de efterfølgende afsnit gennemgås udviklingen i resultatbudgettet og de enkelte elementer her, det vil 
sige finansieringen, serviceudgifterne, overførselsudgifterne, forsyning, anlæg, finansposterne. De coronar-
elaterede udgifter er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit.   

Resume 
Serviceudgifter 
Der er medio året udmeldt en revideret serviceramme for 2020 på 3.518,3 mio. kr. som udgør loftet for 
kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Hvis kommunerne overskrider den sam-
lede serviceramme vil det medføre en sanktion. Sanktionen består af en individuel (60 pct.) for de kommu-
ner der overskrider deres andel af servicerammen og en kollektiv (40 pct.) fordelt på alle kommuner. En 
overskridelse af loftet i Gentofte kan medføre sanktion.    
 
Der forventes ultimo september 2020 et regnskab på 3.529,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til 
10,9 mio. kr. over den nye serviceramme på 3.518,3 mio. kr. Der er taget en række initiativer og iværksat en 
tættere dialog om stram økonomistyring og generelt mådehold i resten af 2020 for – med forbehold for 
konsekvenserne af COVD-19 – at sikre overholdelse af servicerammen. 
 
Anlæg 
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusiv ældreboliger og anlægsindtæg-
ter) forventes at udgøre 486,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 147,1 mio. kr. i forhold til det korri-
gerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsættelse og færdiggø-
relse af en række projekter. 
 
Finansiering 
Det korrigerede budget for indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter udgør 4.745,6 mio. kr. og der 
forventes et regnskab på 4.735,6 mio. kr. Det svarer til mindreindtægter på 10,0 mio. kr. som vedrører la-
vere provenu fra forskerskatten. 
 
 
Coronarelaterede udgifter 
Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. Det bety-
der også, at økonomien for kommunen er mere usikker i 2020 end vanligt. De samlede coronarelaterede 
serviceudgifter for 2020 udgør 71,7 mio. kr. og beskrives i et særskilt afsnit til sidst i rapporteringen. Rege-
ringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter. Øko-
nomiaftalen indgået den 29. maj 2020 indeholder kompensation til kommunerne frem til medio maj. Gen-
tofte Kommunes kompensation udgør 17,3 mio. kr. for perioden frem til medio maj. Det er aftalt, at rege-
ringen og KL drøfter en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter i løbet af efteråret. Ultimo 
november forelægges en sag vedrørende kompensation for coronarelaterede udgifter.  
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I ovenstående opgørelse af det forventede regnskab for 2020 ultimo september indgår således ikke et skøn 
over coronarelaterede ekstraudgifter, hvorfor den må tages med et vist forbehold særligt på ældre- og bør-
neområdet. Dog er der indarbejdet tilbagebetaling af forældrebetaling til dagtilbud, klubber og GFO på 1,7 
mio. kr. i tillægsbevillingerne som følge af Kommunalbestyrelsens sag af 27. april 2020.  

Resultatbudget 
I denne økonomiske rapportering for 3. kvartal af 2020 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 Kommunalbe-
styrelsen har besluttet siden budget for 2020 blev vedtaget.  
 

 
 
Der forventes et strukturelt driftsresultat for 2020 på -299,7 mio. kr. mod et forventet korrigeret driftsre-
sultat (inkl. ansøgte tillægbevillinger) på -249,5 mio. kr. svarende til en forbedring på 50,3 mio. kr. Det for-
ventede driftsresultat er 1,9 mio. kr. bedre set i forhold til oprindelig driftsresultat. Samlet udviser det for-
ventede regnskabsresultat for 2020 et finansieringsoverskud på 50,8 mio. kr. Det er 234,6 mio. kr. lavere i 
forhold til det korrigerede budget (oprindeligt vedtagne budget og givne og ansøgte tillægsbevillinger) og 
22,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Den store forskel skyldes fremrykning af anlæg.  
 
I de følgende afsnit beskrives udviklingen inden for de enkelte elementer i resultatbudgettet.  

  

Regnskabsopgørelse per

Beløb i mio. kr.   (netto)

Det skattefinansierede område
Finansiering i alt (Skatter, Tilskud, Udligning og Renter) -4.661,2 -4.745,6 10,0 -4.735,6 0,0
Driftsudgifter 4.327,7 4.441,8 8,8 4.400,2 -50,3

Serviceudgifter inkl. forventede genbevillinger 2019 til 2020 3.528,0 3.549,6 8,8 3.529,2 -29,2
Overførselsudgifter 799,7 892,1 0,0 871,0 -21,1

Afdrag på lån 35,6 35,6 0,0 35,6 0,0
Afdrag på lån ekskl. Fjernvarme- og klima-lån 35,6 35,6 0,0 35,6 0,0

Strukturelt Driftsresultat -297,9 -268,2 18,8 -299,7 -50,3
Anlægsudgifter (netto) 419,0 633,3 0,0 486,2 -147,1

Bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og anlægsindtægter) 305,0 503,7 0,0 325,7 -178,0
Ældreboliger og anlægsindtægter 114,0 129,6 0,0 160,5 30,9

Resultat skattefinansierede område 121,1 365,1 18,8 186,5 -197,4

Det takstfinansierede område
Forsyning i alt 12,6 -11,5 0,0 -29,5 -18,0

Forsyningsvirksomhed - drift -47,9 -49,8 0,0 -51,3 -1,5
AnlæTe    Forsyningsvirksomhed - anlæg 41,5 59,9 0,0 43,4 -16,5
Forsyni  Forsyning - låneoptagelse -20,6 -61,3 0,0 -61,3 0,0
Forsyni   Forsyning - afdrag på lån 39,7 39,7 0,0 39,7 0,0

Resultat takstfinansierede område 12,6 -11,5 0,0 -29,5 -18,0

Finansposter
Finansposter -206,6 -188,5 0,0 -207,8 -19,3
BalanceBalanceforskydninger 77,1 96,3 0,0 77,1 -19,3
Lån Låneoptagelse -280,1 -280,1 0,0 -280,1 0,0

Forskydning i Investeringsbeholdningen -3,6 -4,8 0,0 -4,8 0,0

Resultat finansposter -206,6 -188,5 0,0 -207,8 -19,3

Kommunens samlede årsresultat -72,9 165,1 18,8 -50,8 -234,6

Likvid beholdning
Opgørelse af likvid beholdning
Likvide Likviditet primo 2020 272,7 272,7

Ændring i likvid beholdning 72,9 50,8

Likvid beholdning ultimo året 346 323,5
Gennemsnitslikviditet ultimo året 440 450
Fortegn: Positive tal forbedrer økonomien - negative forværrer den. Undtaget er den likvide beholdning nederst i oversigten.

Afvigelse ifht.
korrigeret budget 

inkl. ansøgte 
tillægsbevilliner 

31. december 2016

Ansøgte tillægs-
bevillinger
3. kvt. 2020

Forventet 
regnskab

2020

Gentofte Kommune

Oprindeligt
budget 2020

Korrigeret
budget 2020
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Finansiering 
I Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2020 blev der søgt tillægsbevillinger for i alt 84,4 mio. kr. vedr. for-
skellige poster relateret til midtvejsreguleringen primært som følge af højere overførselsudgifter.  
 
Der forventes nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter på 4.735,6 mio. kr. Det korrigerede 
budget udgør 4.745,6 mio. kr. svarende til mindreindtægter på 10,0 mio. kr.  
 
Der søges i denne rapportering tillægsbevillinger på 10,0 mio. kr. i mindreindtægter, som vedrører lavere 
provenu fra forskerskatten. På baggrund af SKAT’s foreløbige opgørelse forventes kommunens provenu i 
2020 at udgøre ca. 70 mio. kr. mod et budgetteret niveau på 80 mio. kr. Kommunens andel af provenuet og 
antallet af skatteydere under ordningen i Region Hovedstaden er aftagende.  
 

Serviceudgifter 
Det oprindelige budget udgjorde 3.528,0 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen 
og dermed loftet over udgifterne. Der er medio året udmeldt en revideret servicerammen på 3.518,3 mio. 
kr., hvor der er reguleret for ændringer i pris- og lønudvikling og nye opgaver. Eventuel sanktion for over-
skridelse af servicerammen i regnskabet beregnes med udgangspunkt i den reviderede serviceramme.  
 
Der er i det korrigerede budget indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget si-
den budget for 2020 blev vedtaget. Der er frem til ultimo september indarbejdet tillægsbevillinger på i alt 
21,7 mio. kr. således at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.549,6 mio. kr.  
 

Budgettets sammensætning (mio. kr.) 
Oprindeligt budget 3528,0 
Genbevillinger 43,5 
Tillægsbevillinger -6,9 
Pris- og lønregulering -14,9 
Korrigeret budget 3549,6 

 
Det oprindelige budget, korrigeret budget og ansøgte tillægsbevillinger til serviceudgifter for 3. kvartal 2020 
fordelt på de enkelte bevillingsområder fremgår af oversigten i bilag 1.  
 
Der forventes ultimo september 2020 et regnskab på 3.529,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til 
10,9 mio. kr. over den nye serviceramme på 3.518,3 mio. kr. Der er taget en række initiativer og iværksat en 
tættere dialog om stram økonomistyring og generelt mådehold i resten af 2020 for – med forbehold for 
konsekvenserne af COVD-19 – at sikre overholdelse af servicerammen. 
 

 

3.518,3 

3.529,2 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Servicerammen

Forventet regnskab

Mio. kr.

Forventet regnskab:  10,9 mio. kr. over servicerammen
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Ved udgangen af 2. kvartal 2020 forventedes et merforbrug på 15,5 mio. kr. set i forhold til den reviderede 
serviceramme.  
 
Baggrunden for merforbruget i forhold til servicerammen er, at der på en række områder er pres på udgif-
terne og forventninger om merforbrug. Det gælder specialundervisningen, det specialiserede børne- og 
voksenområde samt hjemmesygeplejen mv. Der er taget en række initiativer til at mindske udgiftsstignin-
gen. Dertil kommer, at der er mindreforbrug på andre områder, som delvist modsvarer merforbruget. Sam-
let søges om tillægsbevillinger på 8,8 mio. kr.  
 
Efter første halvår var det forventningen, at merforbruget på disse områder ville udgøre 43,1 mio. kr. De 
nye initiativer blandt andet i forlængelse af anbefalingerne fra PwC har og forventes at påvirke resultatet 
for 2020 positivt, så merudgifterne nu udgør 40,2 mio. kr. 
 
I det følgende beskrives korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger, forventet regnskab samt afvigelser på 
de enkelte bevillingsområder. I bilag 2 findes oversigt over tekniske omplaceringer mellem de enkelte bevil-
lingsområder.  
 
Teknik og Miljø 
Park og Vej, Natur, klima og miljø 
Det korrigerede budget udgør 155,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 153,8 mio. kr. svarende til et 
mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til busdrift.   
 
Kultur, Unge og Fritid 
Kultur 
Det korrigerede budget udgør 60,8 mio. kr. Der ansøges om 0,4 mio. kr. som teknisk omplacering vedrø-
rende ledelse i Byens Hus, hvorefter det korrigerede budget udgør 61,2 mio. kr. Der forventes et regnskab 
på 60,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed.  
 
Unge 
Det korrigerede budget udgør 10,0 mio. kr. og der forventes et regnskab på 9,2 mio. kr. svarende til et min-
dreforbrug på 0,8 mio. kr.  
 
Der søges en teknisk budgetomplacering fra Ungemiljøerne på -0,25 mio. kr. til ledelse i Byens hus. Det øv-
rige mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrører generel tilbageholdenhed.  
 
Fritid  
Det korrigerede budget udgør 75,7 mio. kr. og der forventes et regnskab på 75,4 mio. kr. svarende til et 
mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed.  
 
Børn og Skole 
Skole og Fritid 
Det korrigerede budget udgør 756,7 mio. kr. og der forventes et regnskab på 764,2 mio. kr. Der søges sam-
let om 11,4 mio. kr. i tillægsbevillinger, heraf udgør de tekniske omplaceringer 2,5 mio. kr. Der forventes 
herudover et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.  
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De samlede merudgifter omfatter forventede merudgifter på 8,3 mio. kr. på specialundervisningsområdet, 
som søges tillægsbevilget. Merudgifterne er 1,3 mio. kr. større end ved kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 
og skyldes primært en stigning i antal elever i private tilbud. Der arbejdes løbende med at tilpasse special-
undervisningsområdet, så ressourcerne anvendes mere effektivt samtidig med at kvaliteten holdes på et 
højt niveau. Det omfatter for eksempel udbud af skole- og dagbehandlingstilbud og ændring af indsatserne. 
 
Derudover forventes merudgifter til dækning af betalinger til staten på i alt 2,2 mio. kr. for elever i private 
skoler. Det skyldes 35 flere efterskoleelever (1,3 mio. kr.) og højere takst pr. privatskoleelev (1,1 mio. kr.). 
Modsat er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af 31 færre indmeldte i privat skolefritidsordning.  
 
Samtidig forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af demografikorrektioner. Baggrunden er, at 
der er 48 færre elever i folkeskolen og 61 færre indmeldte i GFO, mens der er 206 flere indmeldte i FC.   
 
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. april 2020, pkt. 34 om forældrebetaling under genåbning 
af dagtilbud, GFO og klubber, at forældre vil få refunderet betaling, hvis de valgte at holde deres børn 
hjemme i hele perioden fra den 27. april til den 10. maj 2020. Der er tilbagebetalt 0,8 mio. kr., som søges 
tillægsbevilget.  
 
Der søges tekniske omplaceringer på i alt 2,5 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. opgaver med flygtninge og 
barselspulje for 2. halvår af 2020. Endvidere flyttes budget og forbrug vedrørende FGU (produktionsskole-
elever over 18 år) fra arbejdsmarked til skoleområdet for at samle det et sted. FGU-flytningen er også gen-
nemført i forslag til Gentofte-Plan 2021. Der søges om udgifts- og indtægtsbevillinger vedrørende statsmid-
ler til kursusudgifter til lærere og pædagoger og projektet læselyst samt til fondsfinansieret udstyr til obser-
vatorium på Bakkegårdsskolen (Ellehammerfonden) og i forbindelse med Ungdomsskolens deltagelse i ”Lift 
Skills” (Løkkefonden).     
 
Endelig forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som primært kan henføres til mindreforbrug på sko-
lerne (inkl. GFO og FC) og øremærkede statsmidler til kursusudgifter til lærere og pædagoger, som forven-
tes søgt genbevilget. 
 
Dagtilbud for småbørn  
Det korrigerede budget udgør 347,8 mio. kr. og det forventede regnskab udgør 347,3 mio. kr. svarende til 
et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af 
forældrebetaling. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. april 2020, pkt. 34 om forældrebetaling under genåbning 
af dagtilbud, GFO og klubber, at forældre vil få refunderet betaling, hvis de valgte at holde deres børn 
hjemme i hele perioden fra den 27. april til den 10. maj 2020. Der er tilbagebetalt 0,9 mio. kr.  
 
Der forventes et merforbrug på det specialiserede dagtilbudsområde på 4,4 mio. kr. fordelt på 2,8 mio. kr. 
på særlige dagtilbud (servicelovens § 32) og 1,6 mio. kr. til støttetimer. Det er samme niveau som ved rap-
portering for 2. kvartal 2020. Merforbruget til særlige dagtilbud skyldes primært en øget tilgang af børn. 
Merforbruget til støttetimer skyldes primært flere visiteringer og et øget antal timer pr. barn. Området ar-
bejder med at gennemgå visitationspraksis, herunder tilbudsvifte og registreringspraksis. Merforbruget på 
det specialiserede dagtilbudsområde imødegås af mindreforbrug på blandt andet dagtilbud og centrale 
konti, således at det samlede resultat udgør et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. 
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Der søges en teknisk omplacering på 0,02 mio. kr. fra Gentofte Ejendomme til Dagtilbud, som følge af køk-
kenombygning på Helleruphøj.  
 
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 
Det korrigerede budget udgør 215,7 mio. kr. og der forventes et regnskab på 225,3 mio. kr. Der søges sam-
let 10,6 mio.kr. i tillægsbevillinger, hvoraf 6,4 mio. kr. vedrører merforbrug på Børn og Familie og 4,2 
mio.kr. vedrører tekniske omplaceringer, fordelt med 2,8 mio. kr. vedrørende Familieterapien fra Sociale 
institutioner og en teknisk omplacering på 1,4 mio. kr. primært vedrørende opgaver med flygtninge. Hertil 
kommer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR.  
 
Børn og Familie - merforbrug på 6,4 mio. kr. 
Børn og Familie har gennemgået en positiv udvikling i 2020 mod en mere sikker økonomistyring og et mere 
transparent styringsgrundlag. Denne udvikling afspejler sig i et fald i det forventede merforbrug fra 8,1 mio. 
kr. ved 2. økonomiske rapportering til 6,4 mio. kr. nu i 2020. Der er dog fortsat pres på udgifterne til både 
anbringelser og forebyggende foranstaltninger som både skyldes rammevilkår og indsatserne i Børn og Fa-
milie.  
 
På anbringelsesområdet er det forventede merforbrug reduceret til 1,0 mio. kr., hvilket skyldes konkret fo-
kus på området og en ændring i målgruppens behov. På det forebyggende område er det forventede mer-
forbrug reduceret til 5,4 mio. kr.  
 
Sundhedsplejen, Tandplejen og PPR - mindreforbrug på 0,9 mio. kr. 
Mindreforbruget skyldes, at genbevillingsniveauet fra 2019 til 2020 fastholdes på 0,5 mio. kr. det reste-
rende mindreforbrug kan henføres til vakante stillinger og tilbageholdenhed.     
 
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 
Det korrigerede budget udgør -7,5 mio. kr. og der forventes et regnskab på -7,1 mio. kr. Der søges om til-
lægsbevillinger på samlet 0,4 mio. kr., der er sammensat af mindreindtægter på sociale institutioner på 3,1 
mio. kr. og en teknisk omplacering af Familieterapien med et budget på 2,8 mio.kr. til Børn og Familie.  
 
Baggrunden for mindreindtægterne er faldende belægning på flere psykosociale institutioner i foråret un-
der nedlukningen. På Familieinstitutionen var belægningen i gennemsnit 105 pct. i januar-marts, mens be-
lægningen i august og september har været 86 pct. På Dohns Minde var belægningen i gennemsnit 113 pct. 
i januar-marts. I juli til september har belægningen været 101 pct., men den forventes at falde til 88 pct. i 
oktober. På Hjortholm er belægningen faldet fra gennemsnitligt 90 pct. i januar-marts til 85 pct. i juni og til 
68 pct. i september. Dertil kommer, at Børneterapien har mistet indtægter fra sundhedslovs- og service-
lovsydelser, idet der har været færre genoptræningsplaner via henvisninger fra hospitaler, færre henvisnin-
ger fra læger til vederlagsfri fysioterapi og færre henvisninger til fysio- og ergoterapi fra kommunerne. 
Dette fald medfører lavere takstindtægter.  
 
KL har udmeldt, at det er muligt at regulere taksterne for 2020 som følge af coronarelaterede merudgifter, 
der ikke kan afholdes inden for de nuværende budgetter. Der arbejdes på at opgøre de samlede mer- og 
mindreudgifter som følge af corona med henblik for at vurdere om der er grundlag for en takstændring. En 
eventuel takstændring skal godkendes af Socialtilsynet. 
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Social og Sundhed 
Borgere med handicap. 
Det korrigerede budget udgør 380,8 mio. kr. og der forventes et regnskab på 401,1 mio. kr. svarende til et 
samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 22,4 mio. kr. på myndighedsområdet og 
et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på driften af botilbud.  
 
På myndighedsområdet forventes – som forudset ved udgangen af 2. kvartal 2020 - et merforbrug på 22,4 
mio. kr., som søges tillægsbevilget. Baggrunden er et fortsat pres på udgifterne. Der var i 2019 et merfor-
brug, som primært skyldes en stigning i antal borgere i botilbud i slutningen af året. Disse borgere indgår 
med fuld virkning i hele 2020 og medvirker til at antallet i botilbud allerede primo året er 9 borgere mere 
end det forventede niveau for hele året som blev fastlagt ved budgetlægningen. Der er prognosticeret med 
en tilgang på op til otte borgere i botilbud i 2020 svarende til det årlige gennemsnit for perioden 2016-
2019. Samlet forventes merforbrug på 14,7 mio. kr. til botilbud.  
 
På de øvrige områder forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det omfatter primært, at flere borgere mod-
tager behandling for misbrug. Der er også flere borgere, som søger ophold på kvindekrisecentre og herber-
ger. 
 
På baggrund af PwC’s analyse af området i 2019 er der udarbejdet en handlingsplan med initiativer, som 
kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen fremadrettet. Handlingsplanen har været forsinket på grund 
af de aktuelle udfordringer med COVID-19. Initiativerne vil blive indfaset over længere tid. 
 
På driften af botilbud forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. et for-
ventet mindreforbrug på Handicappolitikken. Der søges en teknisk omplacering af uddannelsesbudget på 
0,01 mio. kr. fra driften til politisk ledelse og administration, hvor de øvrige personaleudgifter afholdes.  
 
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 
Det korrigerede budget udgør 864,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 859,8 mio. kr. Der søges en 
tillægsbevilling som teknisk omplacering vedr. barselspulje på 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug 
på 5,2 mio. kr.  
 
Der er ligesom i 2019 fortsat pres på udgifterne på hjemmesygeplejen og den specialiserede rehabilitering. 
Borgerne udskrives hurtigere fra hospitalet og er mere behandlingskrævende, hvilket medfører pres på ud-
gifterne til hjemmesygeplejen. For at sikre den bedste styring af forbruget inden for hjemmesygeplejen, 
arbejdes der med en ekstra gennemgang af alle visiteringer, ligesom der er øget fokus på at behandlingerne 
afsluttes. Merforbruget forventes at blive 7,3 mio. kr. og det svarer til niveauet i 2019. Der er omplaceret 
budget til hjemmesygeplejen fra diverse puljer til finansiering, så merforbruget er reduceret til 2,8 mio. kr. i 
2020. For den specialiserede rehabilitering ligger udgifterne ligesom i 2019 på et højere niveau i 2020 og 
der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.  Merforbruget på de to områder dækkes af mindreforbrug in-
den for området.  
 
Herudover forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., blandt andet som følge af vakancer og lavere udgif-
ter på diverse puljer m.v.  
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Erhverv, beskæftigelse og Integration  
Arbejdsmarkedet og overførsler 
Det korrigerede budget udgør 4,4 mio. kr. og der forventes et regnskab på 2,7 mio. kr. svarende til et min-
dreforbrug på 1,7 mio. kr. som søges tillægsbevilget.  
 
Budget på 0,9 mio. kr. vedrørende produktionsskoleelever over 18 år søges omplaceret til skoleområdet i 
forbindelse med overgangen til forberedende grunduddannelse (FGU), således at alle udgifterne samles et 
sted. Omplaceringen af budget er foretaget i forslag til Gentofte-Plan 2021. Der forventes derudover et 
mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til lønudgifter til forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunale virksom-
heder, som søges tillægsbevilget.  
 
Politisk ledelse og administration 
Det korrigerede budget udgør 503,9 mio. kr. og der forventes et regnskab på 456,4 mio. kr. Der søges sam-
let tillægsbevillinger for -34,4 mio.kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 13,1 mio. kr.  
 
De ansøgte tillægsbevillinger består af en teknisk omplacering af udgifter til flygtninge på netto -2,5 mio.kr. 
samt en teknisk omplacering vedrørende den centrale barselspulje på -1,1 mio.kr. Der søges en teknisk om-
placering af uddannelsesbudget på 0,1 mio. kr. fra Borgere med Handicap til Politisk ledelse og administra-
tion, hvor de øvrige personaleudgifter afholdes. Den generelle reserve på samlet 30,8 mio.kr. (hvoraf 17,5 
mio.kr. vedrører genbevillinger fra 2019) nedbringes med henblik på at imødegå de stigende udgifter på de 
specialiserede områder m.v.  
 
Der forventes et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. der bl.a. vedrører vakancer, færre udgifter til barselsrefu-
sion og tjenestemandspensioner samt højere overhead fra de takstfinansierede institutioner end budgette-
ret. 
 

Beredskabet 
Det korrigerede budget udgør 17,0 mio. kr., og der forventes et regnskab på 16,9 mio.kr. svarende til et 
mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes optimering af kørselsplanlægningen. 
 
Der søges en tillægsbevilling på udgifter på 0,5 mio. kr. og et tilsvarende beløb til indtægter vedrørende 
nødkald. Omplacering er udgiftsneutral for kommunen.  
 
Gentofte Ejendomme   
Det korrigerede budget udgør 164,6 mio. kr. og der forventes et regnskab på 163,2 mio. kr. svarende til et 
mindreforbrug på 1,3 mio. kr.  
 
Mindreforbruget vedrører udmøntning af udbud af rengøring, der implementeres fra 1. november 2020 og 
medfører en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2020, jf. punkt om resultat af rengøringsudbud godkendt på møde i 
Kommunalbestyrelsen 28. september 2020. Derudover søges en teknisk omplacering på 0,02 mio. kr. fra 
Gentofte Ejendomme til Dagtilbud, som følge af køkkenombygning på Helleruphøj.  
 
 
 



ØKONOMISK RAPPORTERING – 3. kvartal 2020 

11 
 

Overførselsudgifter 
Det oprindelige budget for overførsler udgjorde 799,7 mio. kr. Der er i det korrigerede budget indarbejdet 
tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Der er samlet frem til ultimo september indar-
bejdet tillægsbevillinger på i alt 92,5 mio. kr., således at det korrigerede budget til overførsler udgør 892,1 
mio. kr. Der forventes et regnskab på 871,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 21,1 mio. kr.  
 
I det følgende beskrives korrigeret budget, ansøgte tillægsbevillinger, forventet regnskab samt afvigelser på 
de enkelte bevillingsområder.  
 

Børn og Skole 
Skole og Fritid 
Det korrigerede budget til erhvervsgrunduddannelser udgør 1,3 mio. kr., der forventes overholdt. Der er 
usikkerhed om forbruget til Forberedende Grunduddannelse (FGU), der trådte i kraft august 2019. Udviklin-
gen i udgifterne følges tæt i 2020.   
  
Forebyggelse og sundhedsfremme for Børn og Unge 
Det korrigerede budget udgør 6,8 mio. kr. og der forventes et regnskab på 5,2 mio. kr. Der søges tillægsbe-
villinger på -1,6 mio. kr. der består af merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for 2020 på 2 mio. 
kr. og forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste på 0,4 mio. kr.  
 
Social og Sundhed 
Borgere med handicap 
Det korrigerede budget udgør 15,7 mio. kr., der forventes overholdt.  
 
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 
Det korrigerede budget udgør 310,6 mio. kr., der forventes overholdt.  
 
Erhverv, beskæftigelse og Integration  
Det oprindelige budget udgør 490,5 mio. kr. og det korrigerede budget 584,1 mio. kr. Der forventes et regn-
skab på 564,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,5 mio. kr.  
 
Udgifterne til overførsler har været kraftig påvirket af COVID-19. I foråret blev der forventet en kraftig stig-
ning i antallet af ledige og området blev tilført 93,6 mio. kr. i forbindelse med økonomisk rapportering for 2. 
kvartal 2020. Udviklingen i de seneste måneder har været mere positiv end forventet i foråret, idet ledighe-
den ikke er steget så kraftigt som forventet. Tendensen ses også på landsplan, hvor antallet af tilmeldte le-
dige har været faldende fra juli måned samtidig med at lønmodtagerbeskæftigelsen har været stigende. På 
den baggrund forventes et mindreforbrug på 19,5 mio. kr. primært vedrørende forsørgelsesudgifterne til 
forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.  
 
Udviklingen i udgifterne på området er tæt forbundet til udviklingen i COVID-19 og de afledte konsekven-
serne heraf i resten af året. Området følges tæt.  
 
Politisk ledelse og administration 
Det oprindelige budget udgør 0,9 mio. kr. som forventes overholdt.  
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Gentofte Ejendomme 
Det oprindelige budget udgør -27,3 mio. kr. som forventes overholdt.  
 

Forsyning 
Det korrigerede budget til drift af forsyningsvirksomhed udgør -49,8 mio. kr. og der forventes et regnskab 
på -51,3 mio. kr. Den samlede afvigelse på varmeforsyningsområdet udgør 1,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes 
primært en lavere varmemængde i de første måneder af 2020, samt mindreudgifter på ledningsvedligehol-
delse i 2020. 
 

Anlæg 
Skattefinansieret 
Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes samlet at udgøre netto 486,2 mio. kr. Det er 
sammensat af bruttoanlægsudgifter på 325,7 mio. kr. og nettoanlægsudgifter på 160,5 mio. kr. vedrørende 
ældreboliger og alle anlægsindtægter. Erfaringsmæssigt har det vist sig at de endelige regnskabsforbrug 
ligger på et lavere niveau end forventningen pr. 30. september. Da forbrugsprocenten set i forhold til for-
ventet regnskab pr. 30. september 2020 ligger lavere end tidligere år, vurderer Økonomi, at anlægsforbru-
get i år samlet set ender 40 mio. kr. under den umiddelbare forventning for de enkelte projekter. Det er på 
nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige hvilke konkrete projekter det vedrører. 
 
Mindreforbruget på bruttoanlægsrammen forventes at andrage 178,0 mio. kr. og er sammensat af større 
og mindre tidsforskydninger på en lang række projekter. Set i forhold til det forventede mindreforbrug i 
Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2020 er det en stigning på 11,2 mio. kr., som primært skyldes bedre 
viden om opstart af projekter, der ikke var i gangsat før sommerferien. Der er afvigelser på alle områder - 
administrationsområdet med 97,1 mio. kr., Kultur, Unge og Fritid med 33,1 mio. kr., Social og Sundhed med 
30,5 mio. kr., Teknik og Miljø med 10,7 mio. kr. og Børn og Skole med 6,6 mio. kr. 
 
De største afvigelser er: 

• Puljen til ekstra vedligeholdelsesarbejder med 25,0 mio. kr. 
• Brandsikring af plejeboliger med 18,0 mio. kr. 
• Overbygning Maglegårdshallen med 15,4 mio. kr., hvor der fortsat projekteres i 2020 med forven-

tet opstart i 2021. 
• Puljen Boliger med 15,2 mio. kr., hvor midlerne ikke er søgt frigivet på nuværende tidspunkt 
• IT-projekter med 14,0 mio. kr. som alle er igangværende. 
• Hellerup Havn Palladium med 10,0 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning i projektet. 

 
Takstfinansieret 
Anlægsforbruget på det takstfinansierede område forventes at blive 43,4 mio. kr. svarende til et mindrefor-
brug på 16,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 59,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydning i 
etablering af stikledninger og at betaling for bestilte el-renovationsbiler først forventes i 2021. 
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Finansposter 
Balanceforskydninger  
Oprindeligt budget udgør 77,1 mio. kr. og korrigeret budget 96,3 mio. kr. Forskellen udgør 19,3 mio. kr. 
vedrører forventet genbevilling af grundkapitalindskud. Det forventede regnskab udgør 77,1 mio. kr. sva-
rende til oprindelig budget.  
 
 
Likviditet 
Med udgangspunkt i den seneste udvikling i gennemsnitslikviditeten (dvs. gennemsnittet af kommunens 
daglige likvide beholdninger over de sidste 12 måneder svarende til likviditeten opgjort efter kassekredit-
reglen), herunder effekten af den relativt høje – og fremrykkede - indtægt fra midtvejsreguleringen i sep-
tember, opjusteres skønnet over gennemsnitslikviditeten fra ca. 440 mio. kr. til ca. 450 mio. kr. ultimo 
2020.  
 
På politikerportalen ligger en orientering om udviklingen i gennemsnitslikviditeten efter 3. kvartal 2020.   
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Coronarelaterede udgifter 
De samlede forventede coronarelaterede serviceudgifter for 2020 udgør 71,7 mio. kr. Serviceudgifterne 
fordeler dig således: 

• 34,5 mio. kr. på coronakontoen. Udgifterne vedrører særligt værnemidler, rengøring, eksterne vika-
rer og fysiske rammer. I beløbet indgår et forventet forbrug i perioden oktober til december på 8,3 
mio. kr. Statens kompensation for indkøb af værnemidler gennem indkøbsfællesskabet KVik er ind-
regnet. 

• 11,0 mio. kr. i lønudgifter. Effekten er en kombination af mindreforbrug i perioder, hvor en række 
tilbud var lukkede, samt merforbrug pga. krav til ekstra bemanding mv. 

• 26,3 mio. kr. vedrører øvrige udgifter: Det er primært tale om lavere indtægter i perioden med ned-
lukning og den efterfølgende tid og omfatter afholdte og forventede udgifter som ikke er bogført 
på coronakontoen eller kan aflæses i lønforbruget. 
 

Tabel 1 – Forventede coronarelaterede serviceudgifter for 2020  

 
 
Dertil kommer merudgifter til overførsler, som er indarbejdet i forbindelse med økonomisk rapportering for 
2. kvartal 2020. Endelig er der merudgifter til offentlig transport, hvor kompensationen sker direkte til tra-
fikselskaberne.    
 
Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til COVID-19 ikke skal fortrænge øvrige driftsudgifter eller redu-
cere mulighederne for at igangsætte investeringer. I Økonomiaftalen er der aftalt kompensation til Gen-
tofte Kommune på 17,3 mio. kr. via bloktilskuddet.  

Område
 Corona-konto inkl. 
eksterne vikarer Lønforbrug

 Øvrige 
udgifter 
(indberettet) Hovedtotal

Teknik og Miljø 165.994 -75.498 1.000.000 1.090.495

Park og Vej/ / Klima, Natur og Miljø 130.779 -75.498 1.000.000 1.055.280

Beredskabet 35.215 0 0 35.215

Kultur, Unge og Fritid 150.091 -289.460 6.977.000 6.837.631

Fritid 68.868 -294.143 6.000.000 5.774.725

Unge 0 0 0 0

Kultur 81.223 4.683 977.000 1.062.905

Børn og Skole 5.797.381 5.541.769 11.022.000 22.361.150

Skole og Fritid 2.725.295 2.840.102 1.755.000 7.320.397

Dagtilbud for småbørn 1.061.873 2.576.063 3.125.000 6.762.936

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn 764.773 0 1.800.000 2.564.773

Sociale Institutioner 1.245.440 125.605 4.342.000 5.713.044

Social og Sundhed 15.513.975 6.095.384 1.680.000 23.289.359

Borgere med Handicap 1.220.269 2.957.247 2.535.000 6.712.516

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 14.293.706 3.138.137 -855.000 16.576.843

Politisk ledelse og administration 4.599.029 -309.155 5.600.000 9.889.874

Politisk led. adm. ekskl. Gentofte Ejendomme 77.936 0 -700.000 -622.064

Gentofte Ejendomme 4.521.093 -309.155 6.300.000 10.511.938
Forventet forbrug på Corona-konto okt.-dec  
2020

8.250.000 8.250.000

Hovedtotal 34.476.470 10.963.039 26.279.000 71.718.509



ØKONOMISK RAPPORTERING – 3. kvartal 2020 

15 
 

Bilag 1: Oversigt over service- og overførselsudgifter fordelt på bevillings-
områder 

 

Økonomisk Rapportering per

Beløb i mio. kr.   (netto)

Omplaceringer 
mellem

bevillings-
områder

Tillægs-
bevillinger fra 

kassen

Forventet 
regnskab

Øvrigt mindre- 
eller mer-
forbrug

      

Serviceudgifter
Teknik og Miljø, Skattefinansieret 164,1 155,2 0,0 0,0 153,8 -1,4
2.100,0 ##  Park og Vej/Klima, natur og miljø 164,1 155,2 0,0 0,0 153,8 -1,4

Kultur, Unge og Fritid 152,6 146,5 0,1 0,0 145,5 -1,1
31.400,0 ## Kultur 62,3 60,8 0,4 0,0 60,9 -0,3
31.390,0 ## Unge 11,0 10,0 -0,3 0,0 9,2 -0,5
31.380,0 ## Fritid 79,3 75,7 0,0 0,0 75,4 -0,3

Børn og Skole 1.295,0 1.312,7 3,9 19,3 1.329,7 -6,2
41.420,0 ## Skole og Fritid 745,5 756,7 2,5 8,9 764,2 -3,8
41.440,0 ## Dagtilbud for småbørn 345,4 347,8 0,0 0,9 347,3 -1,4
41.460,0 ## Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 212,2 215,7 4,2 6,4 225,3 -0,9
41.470,0 ## Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge -8,1 -7,5 -2,8 3,1 -7,1 0,0

Social og Sundhed 1.235,9 1.245,4 0,4 22,4 1.260,9 -7,2
51.500,0 ## Borgere med handicap 379,8 380,8 -0,1 22,4 401,1 -2,0
51.530,0 ## Forebyggelse, rehabilitering og pleje 856,0 864,6 0,4 0,0 859,8 -5,2

Erhverv og Beskæftigelse 4,4 4,4 -0,9 -0,9 2,7 0,0
71.720,0 ## Arbejdsmarked og overførsler 4,4 4,4 -0,9 -0,9 2,7 0,0

Politisk ledelse og administration 491,8 503,9 -3,6 -30,8 456,4 -13,1
61.560,0 ## Politisk ledelse og administration 491,8 503,9 -3,6 -30,8 456,4 -13,1

Beredskabet 16,9 17,0 0,0 0,0 16,9 -0,1
25.340,0 ## Beredskab 16,9 17,0 0,0 0,0 16,9 -0,1

Gentofte Ejendomme 167,3 164,5 0,0 -1,3 163,2 0,0
61.561,0 ## Gentofte Ejendomme 167,3 164,5 0,0 -1,3 163,2 0,0

Serviceudgifter i alt 3.528,0 3.549,6 0,0 8,8 3.529,2 -29,2
Serviceramme 3.518,3 3.529,2 10,9

Overførselsudgifter

Øvrigt mindre- 
eller mer-

forbrug
Børn og Skole 9,1 8,1 0,0 -1,6 6,6 0,0
414205 42 Skole og Fritid 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0
41420 03  - Erhvervsgrunduddannelser 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0
41461 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 7,8 6,8 0,0 -1,6 5,2 0,0
41460 57  - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgiftsydelse mv. 12,7 14,0 0,0 0,4 14,5 0,0
41460 22 - Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager -5,0 -7,2 0,0 -2,0 -9,2 0,0

Social og Sundhed 326,4 326,2 0,0 0,0 326,2 0,0
51501 50  Borgere med handicap 16,0 15,7 0,0 0,0 15,7 0,0
51500 57 - Kontante ydelser 37,9 37,9 0,0 0,0 37,9 0,0
51500 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -21,9 -22,2 0,0 0,0 -22,2 0,0
51500 46 - Tilbud til udlændinge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51531 53  Forebyggelse, rehabilitering og pleje 310,4 310,6 0,0 0,0 310,6 0,0
51530 62 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 306,9 306,9 0,0 0,0 306,9 0,0
51530 0 - Almene ældreboliger 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5 0,0
51530 22 - Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager -1,0 -0,9 0,0 0,0 -0,9 0,0

Erhverv og Beskæftigelse 490,5 584,1 0,0 0,0 564,6 -19,5
71720 46 - heraf tilbud til udlændinge 12,0 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0
71720 48 - heraf førtidspensioner og personlige tillæg 129,0 153,3 0,0 0,0 153,3 0,0
71720 57 - heraf kontante ydelser 228,5 295,3 0,0 0,0 277,8 -17,5
71720 58 - heraf revalidering 79,4 85,8 0,0 0,0 83,7 -2,1
71720 68 - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger 41,6 34,7 0,0 0,0 34,7 0,0

Politisk ledelse og administration 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0
61560 06 - heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0

Gentofte Ejendomme -27,3 -27,3 0,0 0,0 -27,3 0,0
61561 00 - heraf ældreboliger -27,3 -27,3 0,0 0,0 -27,3 0,0

Overførselsudgifter i alt 799,7 892,1 0,0 -1,6 871,0 -19,5
Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget

Samlede driftsudgifter 4.327,7 4.441,8 4.400,2 -48,7
2100 01 Forsyning -47,9 -49,8 -51,3 -1,5

Fortegn: Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Opr. Budget Korr. Budget
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Bilag 2:  Tekniske omplaceringer 
Der søges om en række budgetneutrale tekniske omplaceringer mellem bevillingsområderne, som består 
af: 

• Flygtningeudgifter finansieret af generelle reserver (4,1 mio. kr.) 
• Overførsler fra centrale løn- og barselspuljer (1,1 mio. kr.) 

 
Udmøntning af midler til håndtering af opgaver med flygtninge foretages som en budgetneutral omplace-
ring fra generelle reserver. I alt foreslås for 2. halvår 2020 omplaceret 4,1 mio. kr. som fordeles på følgende 
opgaver: 

• Børn og Skole - håndtering af velkomstklasser og specialundervisning af flygtningebørn m.v., (1,1 
mio. kr.) 

• Forebyggelse og sundhedsfremme - håndtering af ledsagede, uledsagede og familiesammenførte 
børn inden for områderne Børn og Familie (1,2 mio. kr.) 

• Politisk ledelse og administration - administrativ håndtering af flygtninge og familiesammenførte 
inden for Børn og Families område (0,18 mio. kr.) og inden for Strategisk Udvikling og Support (0,7 
mio. kr.) 

• Frivilligt socialt arbejde (øget bemanding) i Netværkshuset, som hører under Forebyggelse, rehabili-
tering og pleje (0,075 mio. kr.) 

• Boligsocial indsats på Hellerupvej i forbindelse med midlertidig indkvartering af flygtninge (0,7 mio. 
kr.) 
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 KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 

Flere i arbejde eller uddannelse 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Det er en landspolitisk såvel som en kommunalpolitisk ambition, at langt flere borgere, der i dag står uden for 

arbejdsmarkedet, skal i arbejde eller uddannelse og dermed kunne forsørge sig selv. Det har en værdi for det enkelte 

menneske, og det har en værdi for samfundet som helhed.  

Danmark er i højkonjunktur og har igennem flere år haft økonomisk vækst. Der er høj beskæftigelse, som gør, at færre 

og færre personer står uden arbejde. Virksomhedernes muligheder for at vækste er blandt andet afhængig af, om 

virksomhederne er i stand til at kunne rekruttere de nødvendige medarbejdere. Der er virksomheder og hele brancher, 

der udtrykker, at de mangler arbejdskraft. Samtidig ses en tendens til, at andelen af langtidsledige borgere stiger, og 

der er fortsat borgere, der står uden arbejde og er i risiko for at ende som langtidsledige.  

I Gentofte er billedet, at der er borgere uden job, som er parate til at kunne komme i arbejde inden for en kortere 

periode, men som samtidig har en profil, der gør, at der – statistisk set - er en forhøjet risiko for at ende i 

langtidsledighed. I Gentofte gælder det særligt de ledige borgere over 50 år samt kvindelige flygtninge og 

familiesammenførte, som har en begrænset erfaring med at være en del af arbejdsmarkedet. En forklaring kan blandt 

andet være, at de jobmål, som den enkelte har, ligger indenfor områder med mindre gode jobmuligheder og dermed 

ikke i særlig høj grad er efterspurgte af erhvervslivet.   

Derudover ses en tendens til, at ledighedsperioden for de unge under 30 år stiger, herunder blandt de nyuddannede 

dimittender. 

Gentofte Kommune har i perioden 2019 – 2024 prioriteret at afsætte midler til at styrke den beskæftigelsesrettede 

indsats ved at give de ledige borgere en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats med et samtidig fokus på at 

sikre, at borgeren bliver i beskæftigelse eller uddannelse, når borgeren er kommet på vej. 

Vi har gode erfaringer med at få ledige borgere i arbejde, men ønsker nye vinkler og perspektiver på, hvordan vi kan 

udvikle på indsatsen for at få borgere, som er i risiko for at ende i langtidsledighed, i arbejde eller uddannelse. Derfor 

ønsker Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg, der skal rådgive om, hvad der skal til for, at kommune, 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan hjælpe flere i ordinært arbejde eller uddannelse.  

2. UDVALGETS OPGAVER 

Opgaveudvalget skal komme med ideer og anbefalinger til metoder og pege på konkrete initiativer, der skal hjælpe 

målgrupperne i ordinært arbejde eller uddannelse.  

Målgrupperne er: 

 Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+ 

 Kvindelige flygtninge og familiesammenførte 

 Unge under 30 år og nyuddannede dimittender. 

Opgaveudvalget skal blandt andet afdække og drøfte: 
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 Nye veje og metoder til at arbejde med støtte til karriereskifte, når nye kompetencer skal i spil eller udvikles  

 Idéer til konkrete indsatser og tiltag, der støtter de enkelte målgrupper i at komme i job eller uddannelse 

 Idéer og metoder til at inddrage netværk og civilsamfund.  

Udvalget skal inddrage og lade sig inspirere ved at invitere flere fra målgrupperne og fagprofessionelle til fx sparingslabs, 

arbejdsgrupper, fokusgruppeinterviews eller deltagelse i konkrete møder med henblik på at kvalificere udvalgets 

arbejde. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 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, som har erfaring som arbejdsgiver 

 1 kvinde med baggrund som flygtning eller familiesammenført, som har erfaring med at være jobsøgende 

 2 borgere, som har erfaring med karriereskifte efter det fyldte 50. år 

 1 borger i alderen under 30 år, som har erfaring med at være uddannelsessøgende eller jobsøgende efter endt 

uddannelse 

 2 borgere, som har erfaring med ledelse eller undervisning på et efteruddannelsescenter 

 2 borgere, som har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen. 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Social & Sundhed. 

4. 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 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.  
 

5. TIDSPLAN  
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Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 3. kvartal 2020. 

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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Opgaveudvalget

Flere i arbejde eller uddannelse

Flere i arbejde 
eller uddannelse



“

Gentofte Kommune

Det er en landspolitisk såvel som en 
kommunalpolitisk ambition, at langt 
flere ledige borgere skal i arbejde og 
kunne forsørge sig selv. Det har værdi 
for det enkelte menneske og  for 
samfundet som helhed.

– Kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse

Side 2



Gentofte Kommune

Indledning

I Gentofte Kommune har nogle grupper af ledige 

borgere sværere ved at komme i arbejde end 

andre. Det drejer sig om dimittender under 30 år, 

flygtningekvinder og ledige over 50 år.

På den baggrund nedsatte kommunalbestyrelsen 

i foråret 2019 opgaveudvalget Flere i arbejde eller 

uddannelse. Udvalget består af 5 politikere og 10 

borgere, som sammen skal nytænke Gentofte 

Kommunes indsats for de gentofteborgere, som 

har sværest ved at komme i job.

Side 3

Fakta om målgruppen i Gentofte Kommune:
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Juni 2020 var der ca. 200 ledige med en afsluttet 

erhvervsrettet uddannelse i aldersgruppen under 30 år –

hvor cirka 50 pct. tilhører de akademiske a-kasser. 

./"&'%( #%' 0123$&"&3%4533()&'-
Juni 2020 var der ca. 40 ledige kvinder med 

flygtningebaggrund. 
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Juni 2020 var der ca. 570 dagpengemodtagere og 55 

kontanthjælpsmodtagere over 50 år. 



Gentofte Kommune

Resultatet af opgaveudvalgets 
arbejde er, at udvalget anbefaler 
kommunalbestyrelsen at vedtage 6 
forslag til nye initiativer. 

Jobcenter Gentofte kan iværksætte 
initiativerne, som er tiltænkt de 
nævnte målgrupper:  Dimittender 
under 30 år, flygtningekvinder og 
ledige over 50 år.

Side 4



Gentofte KommuneGentofte Kommune

Initiativer for dimittender under 30 år

Side 5

• Video & guides til kandidaterne

• Dimittendcafe



Gentofte Kommune

Opgaveudvalget ønsker:

• At unge dimittender får hjælp til at komme i 

gang med at søge job fra dag 1 med det formål at 

komme hurtigere i job. 

• At de unge bevarer motivationen til at søge 

job og bliver styrket mentalt i at mestre 

jobsøgningen og perioden som ledig.

• At de unge i højere grad end i dag trænes 

i at bruge hinanden og deres eget netværk i 

jobsøgningen. 

• At de unge får et bredere perspektiv på deres 

jobmuligheder. 

• At de unge skaber nye kontakter til virksomheder. 

Side 6



Gentofte Kommune

Video & guides til kandidaterne 

Side 7
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Den ledige dimittend modtager en velkomstmail 
med digital information og inspiration til 
jobsøgningen. 

Mailen hjælper og støtter dimittenden til hurtigt 
at komme i gang med jobsøgningen. Samtidig 
giver den dimittenden mulighed for selv at 
udvælge den information, som han eller hun 
finder mest relevant. 

Mailen indeholder tips og tricks til jobsøgningen 
via både videoer, quick-guides og one-pagers om 
metoder, redskaber, tilbud og viden om det at 
søge arbejde. 

Velkomstmailen kan også indeholde information om 
jobcentrets medarbejdere og deres spidskompetencer, 
så dimittenderne får et overblik over hvem, som kan 
hjælpe med hvad.



Gentofte Kommune

Opgaveudvalget anbefaler:

• At dimittender, som selv har været ledige, 

deltager i videoerne og deler deres erfaringer med 

at søge job og fortæller om det, som virkede for 

dem. 

• At videoerne indeholder interviews med fagfolk 

og medarbejdere fra jobcentret, der formidler 

faktuel viden om det at søge job. Der skal være 

videoer og guides relateret til forskellige faser i en 

jobsøgningsproces. 

• At materialet indeholder videoer med 

medarbejdere fra forskellige virksomheder, der 

fortæller om forskellige jobfunktioner. Der kan 

også være viden eller links til data om danske 

virksomheder. 

Side 8



Gentofte Kommune

Dimittendcafe

Side 9
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Gentofte Kommune faciliterer og lægger 
hus til en dimittendcafe. Her møder ledige 
dimittender hinanden og sparer om 
jobsøgningen. Samtidig opbygger de unge 
et netværk, hvor de bruger, hjælper og 
støtter hinanden i at søge job og mestre 
den situation, de står i. 

Cafemøderne kan indeholde forskellige 

oplæg om metoder, man kan bruge i 
jobsøgningen, og information om de 
forskellige muligheder, som dimittenden 
har for f.eks. graduate-programmer, 
virksomhedspraktik og job med løntilskud. 
Møderne kan også handle om de mentale 
udfordringer, det kan give at være ledig.



Gentofte Kommune

Opgaveudvalget anbefaler:

• At tidligere, ledige dimittender deltager i cafeen 

og fortæller om deres erfaringer med at søge job, 

herunder hvordan de f.eks. brugte netværk, holdt 

kaffemøder og var i virksomhedspraktik. 

Inputtene kan også handle om, hvordan den unge 

mentalt mestrede det at være ledig.  

• At dimittenderne også holder cafemøderne ude  

på virksomheder, som er værter for møderne. Her 

kan virksomhederne give deres tips og tricks til de 

unge. Derudover giver besøgene de unge direkte 

kontakt og kendskab til forskellige virksomheder. 

Og virksomhederne lærer de unge og deres 

kvalifikationer at kende, hvilket måske kan 

resultere i en virksomhedspraktik eller et job med 

løntilskud. 
Side 10

• At cafemøderne består af både oplæg og tid til 

jobsøgning. Kombinationen giver deltagerene 

mulighed for at sparre med en eventuel 

oplægsholder, men også med hinanden og 

medarbejderne fra jobcentret.



Gentofte Kommune

Opgaveudvalget anbefaler:

• At dimittendcaféen opretter et digitalt netværk 

for deltagerne og medarbejderne i jobcentret.

• At dimittenderne deltager i cafemøderne, når de 

har været ledige i 4-6 uger. Det er obligatorisk at 

deltage i 4 uger, hvorefter det er frivilligt. Der vil 

være løbende optag og afgang.

• At dimittenderne gør brug af den hjælp og 

sparring, de kan få fra det eksisterende 

ledernetværk i Jobcenter Gentofte.

Side 11



Gentofte KommuneGentofte Kommune

Initiativer for flygtningekvinder

Side 12

• Brancheforløb  med netværk



Gentofte Kommune

Opgaveudvalget ønsker:

• At flygtningekvinder øger deres arbejdsevne og  
får fodfæste på arbejdsmarkedet gennem 
småjobs eller uddannelse.

• At kvinderne får bedre kendskab til den danske 
arbejdskultur og de forskellige jobfunktioner på 
det danske arbejdsmarked.

• At kvinderne får bedre indsigt i, hvem der kan 
hjælpe med hvad i det danske samfund.

• At kvinderne bliver bedre til både det danske 
sprog og det faglige sprog, som man bruger på 
arbejdspladserne. 

Side 13



“

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune tilrettelægger et 
forløb for flygtningekvinder, hvor de 
kommer i såkaldte småjobs indenfor 
udvalgte brancher. Formålet er på sigt  
at komme i ordinært job. 
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Gentofte Kommune

Brancheforløb med netværk

Side 15

Initiativet går ud på, at Gentofte Kommune 
tilrettelægger et forløb for flygtningekvinder, som 
består af tre trin, der skal bringe dem i job:

• Først motiveres kvinderne til at deltage i forløbet. 

• Dernæst trænes og uddannes kvinderne i at 

varetage bestemte jobfunktioner. 

• Til sidst får kvinderne fodfæste på 

arbejdsmarkedet via et såkaldt småjob. 

Gennem hele forløbet deltager kvinderne i et fagligt 

netværk.

Her møder de jævnligt hinanden og sparrer om 

den fælles, nye tilknytning til arbejdsmarkedet på 

samme fagområde. 

Forud for initiativet afklarer kommunen 

mulighederne for at skabe jobs til kvinderne i 

brancher, hvor der er gode muligheder for 

såkaldte småjobs. Det sker i samarbejde med 

aktører fra både den offentlige og den private 

sektor.

I den offentlige sektor kan det eksempelvis være 

indenfor børne- eller ældreområdet, og i den 

private sektor kan det eksempelvis være indenfor 

detailbranchen eller serviceområdet.



Gentofte Kommune

Trin 1

Det første skridt i modellen går ud på, at kommunen 

tydeliggør fordelene ved at komme i arbejde. Det 

kan ske ved, at kommunen præsenterer både 

kvinden og hendes familie for et regnestykke, der 

viser den økonomiske gevinst ved at komme i job.

Kvinderne inviteres til et første netværksmøde, hvor 

de præsenteres for forløbet. Kvindernes familie kan 

inviteres med til det første møde.   
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Gentofte Kommune

Trin 2

Det næste skridt er, at kommunen samarbejder med 

kvinderne og udvalgte brancher om at finde det rette 

jobmatch mellem kvinderne og et antal arbejdspladser, 

hvor kvinderne kan komme i virksomhedspraktik 

indenfor samme branche. Praktikken fungerer som en 

træningsbane, som sigter mod at øge antallet af 

opgaver og  eventuelt arbejdstimer.

Praktikken kan kombineres med, at kvinderne deltager i 

fagrelevante kurser og undervises i fag, der kan 

kvalificere til at kunne varetage nye opgaver eller kunne 

tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem.

Tidsperspektivet for trin 2 vil variere fra person til 

person. 
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Gentofte Kommune

Trin 3

Det sidste skridt i modellen går ud på, at kvinden får 

lønnede timer enten via et småjob eller en ordinær 

fuldtidsstilling eller starter på en uddannelse. 

Et småjob er eksempelvis et job, hvor flere forskellige 

opgaver samles i én ny jobfunktion. Det kan også 

være et job, som arbejdspladsen skaber ved at 

omdefinere arbejdsopgaver, som allerede eksisterer.

Jobbene går primært ud på at løse ufaglærte 

arbejdsopgaver, som samtidig frigiver arbejdstid til, 

at andre faggrupper kan varetage deres 

kerneopgave.
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Gentofte Kommune

Opgaveudvalget anbefaler:

• At netværket bruger rollemodeller til at 

fortælle de gode historier om kvinder, der 

lykkes. 

• At netværket har dialog om, hvordan det 

danske samfund fungerer, ligesom frivillige 

organisationer og foreninger kan deltage og 

fortælle om deres tilbud til kvinderne. 

• At relevante personer holder oplæg om 

emner som eksempelvis mental trivsel og 

sundhed. 

• At Gentofte Kommune tilbyder 

virksomhederne et logo, der viser, at 

virksomheden udviser social ansvarlighed ved 

at samarbejde med Gentofte Kommune om 

at få ledige borgere i job. Logoet skal motivere 

virksomhederne til at indgå i samarbejdet. 
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Gentofte KommuneGentofte Kommune

Initiativer for ledige over 50 år

Side 20

• Fokus & fremdrift 

• Matchmaking

• Netværk



Gentofte Kommune

Opgaveudvalget ønsker:

• At de ledige over 50 år fra start får afdækket hvilke 

af deres kompetencer, som arbejdsgiverne 

efterspørger på nutidens arbejdsmarked. 

• At de ledige får en målrettet karrieresparring, der 

vejleder til jobåbninger i  relevante brancher og 

virksomhedstyper. 

• At de ledige bevarer motivationen til at søge job  

og bliver styrket mentalt til at mestre 

jobsøgningen og perioden som ledig. 

• At Gentofte Kommune får et udvidet samarbejde 

med virksomheder og brancher om 

beskæftigelsesindsatsen. 
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“

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune tilbyder 
dagpengemodtagerne over 50 år en 
kompetence- og risikoanalyse fra 
starten af deres ledighedsforløb.
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Gentofte Kommune

Fokus & fremdrift

Initiativet går ud på, at Gentofte Kommune 

afdækker dagpengemodtagerens formelle og 

personlige kompetencer, hans/hendes muligheder 

for at komme i job igen og de barrierer, der kan 

være på vejen. 

Kommunen vejleder samtidig om relevante  

jobåbninger i brancher og virksomheder, der 

vækster og samtidig har en organisationskultur, der 

er positivt indstillet  overfor at ansætte personer 

over 50 år.

Analysen giver den ledige viden om hvilke 

personlige og faglige kompetencer, vedkommende 

kan ‘sælge sig selv på’ på arbejdsmarkedet. 

Analysen hjælper således den ledige til at målrette 

sin jobsøgning. 

På baggrund af analysen udarbejdes en plan over de 

indsatser, der kan hjælpe den ledige i job. Analysen 

skal også bruges til at afklare, om den ledige har 

behov for at blive opkvalificeret.
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Gentofte Kommune

Opgaveudvalget anbefaler:

• At den ledige og kommunen jævnligt 

evaluerer den lediges erfaringer med at søge 

arbejde for at kunne ændre på de indsatser, 

der ikke giver resultat. Er udfordringen 

eksempelvis, at den ledige aldrig bliver kaldt 

til en samtale? Eller er udfordringen, at 

samtalerne aldrig ender med et job?  

• At den ledige hurtigt får adgang til sparring fra 

en job- eller virksomhedskonsulent om  

jobsøgningen.

• At initiativet suppleres med, at kommunen 

udleverer et idékatalog til den ledige, som 

giver inspiration til de forskellige veje til at 

komme i arbejde, og at den ledige fra start 

lærer at bruge LinkedIn. 

• At kommunen kvalificerer medarbejderne til 

at varetage opgaven med den tidlige 

kompetence- og risikoanalyse.  
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Gentofte Kommune

Opgaveudvalget anbefaler 
fortsat:

• At kommunen involverer andre interessenter 

som f.eks. a-kasser og fagforeninger, og at 

kommunen er opmærksom på, hvad de kan 

tilbyde den ledige. 
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“

Gentofte Kommune

Gentofte Kommune faciliterer mødet 
mellem de ledige over 50 år og 
virksomheder med behov for en 
midlertidig, erfaren ressource, der kan 
fungere som rådgiver og 
sparringspartner for virksomheden. 
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Gentofte Kommune

Matchmaking 

Initiativet handler om at formidle kontakten 

mellem de erfarne ledige og virksomheder, som har 

et midlertidigt behov for en ekstra medarbejder 

med erhvervserfaring for at kunne løse en given 

opgave. 

Opgaverne kan løbe over en kortere periode eller 

være opgaver, der kræver ansættelse på deltid. 

Eksempler på opgaver er rådgivende funktioner, 

kommunikation eller bistand til at udvikle 

forretningen. 

Gentofte Kommune faciliterer mødet mellem 

netværket og virksomhederne. 

Virksomheder i målgruppen kan eksempelvis være 

virksomheder med vækstpotentiale, men uden et 

stærkt ledelseslag. Det kan også være 

virksomheder, som er optaget af drift, og dermed 

mangler tid og kapacitet til at udvikle forretningen. 

Det kan ligeledes være en iværksættervirksomhed. 

Mødet kan foregå ved, at de inviterede 

virksomheder pitcher deres opgave for netværket 

for at sikre det rette match mellem den stillede 

opgave og de lediges kompetencer.

Side 27



Gentofte Kommune

Opgaveudvalget gør 
opmærksom på:

• At initiativet kræver både en indsats for at 

udvælge virksomheder og en indsats for at 

markedsføre muligheden for potentielle 

virksomheder.

• At kommunen skal afklare en række juridiske 

spørgsmål, så kommunen iværksætter 

initiativet indenfor lovens rammer.  
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Gentofte Kommune

Netværk

Initiativet går ud på, at Gentofte Kommune 

faciliterer et netværk for kontanthjælpsmodtagere 

over 50 år, som giver dem inspiration og sparring til 

jobsøgningen. 

På netværksmøderne får deltagerne information 

om jobsøgningsprocessen samtidigt med, at de 

deltager i øvelser. Deltagerne får også viden om de 

forskellige veje tilbage på arbejdsmarkedet som 

eksempelvis, hvordan de virksomhedsrettede 

tilbud og vikarstillinger kan bruges med succes.

De ledige kan også bruge netværket til at hjælpe og 

støtte  hinanden i deres jobsøgning.

Netværket behandler emner som mental trivsel og 

sundhed og lærer deltagerne bedst muligt at 

mestre deres situation for at motivere dem til at 

blive ved med at søge arbejde. 

Netværksmøderne involverer også besøg på 

virksomheder og ekskursioner med et fagligt 

indhold.
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Gentofte Kommune

Opgaveudvalget anbefaler:

• At netværket inviterer tidligere, ledige 

kontanthjælpsmodtagere til at fortælle deres 

historie om vejen tilbage til arbejdsmarkedet 

og dele deres erfaringer med eksempelvis 

brug af netværk, det at blive opkvalificeret 

eller at være i virksomhedspraktik. 

Oplæggene kan også handle om deres 

personlige erfaring med at være ledig, og hvad 

de gjorde for at mestre situationen.

• At netværket inviterer foreningslivet og 

frivillige organisationer til at fortælle om de 

(gratis) muligheder, der eksisterer i 

kommunen.

• At netværket er et frivilligt tilbud, som er så 

attraktivt, at det er svært at takke nej tak til. 
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Gentofte Kommune

Tiltag, som går på tværs af 
målgrupper
• Opgaveudvalget vurderer, at der er elementer i 

flere af initiativerne, som er generiske, og dermed 

med fordel kan bruges i indsatsen for at hjælpe 

alle målgrupperne i arbejde. 
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Gentofte Kommune

Tiltag, som går på tværs af målgrupper

• En kompetence- og risikoanalyse blandt 

ledige borgere fra initiativet ”Fokus & 

fremdrift”.

• Sparring, der vejleder til et jobmatch i 

brancher og virksomheder, som vækster, 

inspireret af initiativet ”Fokus & fremdrift”.

• Velkomstmail med digital inspiration og 

information om jobsøgningen inspireret af 

initiativet ”Videoer & guides”.

• De beskæftigelsesrettede netværk med cafe-

elementet inspireret af initiativerne 

”Dimittendcafe” og ”Netværk”. 

• Virksomhedslogoet fra initiativet 

”Brancheforløb med netværk”, som 

kommunen giver til virksomheder, der udviser 

social ansvarlighed. 

• Fokus på at de ledige med fordel også kan 

søge ansættelse i andet end faste stillinger  

som f.eks. vikariater eller projektansættelser 

inspireret af initiativet ”Matchmaking”.

Side 32



Gentofte Kommune

Opgaveudvalg 

Flere i arbejde eller 
uddannelse
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Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 16. juni 2020 
 

 

Til stede:  
 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand  

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Ane Palsberg, skoleområdet 

 Michael Dall, Håndværkerforeningen 

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Fra forvaltningen: 
 Bo Sund, Social & Sundhed 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Gæst: 
 Birgit Jensen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

Afbud:  
 Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen  

 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid  

 Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
 
 

1. Velkomst og siden sidst  

Formand for Integrationsrådet, Ayesha Khawajazda, bød velkommen til Birgit Jensen, fra 
Netværkshuset, der deltog som gæst på mødet. Hun forventes udpeget af 
Kommunalbestyrelsen til august som nyt medlem af rådet. Birgit har mange års erfaringer 
såvel professionelt, som frivillig støtte med børn og unge med flygtningebaggrund.  
Der arbejdes fortsat på at finde medlemmer til det øvrige ledige poster i rådet. 
 

2. Status på integrationen i Gentofte i en corona-tid 
Bo Sund, chef for Erhverv, Beskæftigelse og Integration, orienterede om, at de seneste 
måneder under coronapandemien har været ganske særlige, fordi det meste af lovgivningen 
på beskæftigelsesområdet har være suspenderet. Det vil sige, at ledige ikke har skullet stå til 
rådighed. Siden midt i juni har det igen været muligt med fysiske møder. Der har i hele 
landet været en stigning i ledige. Det er ofte tale om borgere, der var været i ansættelser 
med korte opsigelser. Ca. 2.000 borgere har været sendt hjem med lønkompensation. 
Fremadrettet kan der forventes flere ledige, da det vil være personer, som har et længere 
opsigelsesvarsel.  
 
Der har over de sidste tre måneder været en nedgang på ca. 30% i aktiviteten i 
virksomhedere i Gentofte. Mange er i gang med gentænke deres strategier, og væksten vil 
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være afgørende for den lokale beskæftigesen. Kommunen forventer, at ledige vil opleve 
længere perioder uden job. For borgere med integrationsbaggrund er der stadig ikke krav 
om at møde op til fysiske samtaler. Sagsbehandlerne i Jobcenter Gentofte har været i dialog 
med de ledige, og ringet til dem. Mange er med god grund bekymrede for, om de kan få 
adgang til jobmarkedet, og der er ingen tvivl om, at mulighederne har ændret sig. De flere 
ledige betyder ikke automatisk, at der vil være flere ressourcer til rådighed, og derfor skal 
opgaven tænkes anderledes sammen med de gode erfaringer fra nedlukningen.  
 
Bidrag fra Jacob Berger Strønæs, Vito-udskoling på Ungdomsskolen: I gennem hele perioden 
med nedlukning er eleverne blevet fjernundervist ud fra den enkelte elevs forudsætninger. 
Mentorerne har arbejdet med at sikre de unges tilstedeværelse i undervisningen, god trivsel 
og arbejdet med relationer. Eleverne er omfattet af retningslinjer for elevers skolegang 
under pandemien for 6.-10. klasse, og de er de først kommet tilbage til skolen sidst i maj.  
Vito-udskoling oplever et vigende elevoptag, men samtidig arbejder skolen i en kompleks 
opgaveløsning med de unge. Skolen arbejder med en flerstrenget strategi, så de unge får de 
bedste og mest optimale muligheder for at opnå en uddannelse og at de er i trivsel både 
socialt og fagligt.  
 
Ellen Margrethe Andersen, Netværkshuset: Huset har været lukket, men der har været 
online lektiehjælp, telefonrådgivning samt telefonopringninger til de meste udsatte. 
Netværkshuset har oplevet, at nogle familier har lukket sig helt inde, fordi de har været 
bange for virus, og at børnene derfor ikke har været i skole og daginstitution, mens andre 
har været ligeglade. Mange af husets brugere savnede huset og har ikke noget andet 
netværk. Netværkshuset har åbent igen fra mandag til torsdag, som et af de første 
initiativer, er der startet en samtalecafe, hvor fremmødet er rigtigt fint.  
 
Netværkshuset holder som sædvanlig ferielukket i juli, men har dog besluttet at holde åbent 
to dage om ugen – med en børnedag og voksendag. Der er frivillige, som er angste for at 
dukke op i huset, og nogle af de frivillige er ældre, og dermed i risikogruppe. Nogle brugere 
af huset har mistet deres job, da de har været ansat inden for transport eller service. 
Netværkshuset er en selvstændig forening og skal selv tage ansvar for, hvordan huset vil leve 
op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for forebyggelse af smittespredning med 
covid-19. Fremadrettet vil Netværkshuset blandt andet støtte med styrke forældrenes brug 
af it og onlineprogrammet, så de kan følge med i børnene skolegang og lektier.  
 
Ane Palsberg, formand for skolebestyrelsen på Bakkegårdsskolen, gav en status fra 
skoleområdet, hvor der under hele pandemien har været fokus på børn med 
integrationsbaggrund, som er blevet telefonisk kontaktet, der har været afholdt virtuelle 
møder med sundhedsfagligt personale, hvis der var behov og der har været henvist til 
information om corona på flere sprog. Erfaringerne er, at flere børn fra indvandrer- eller 
flygtningefamilier, er kommet en uge senere i skole end andre børn, fordi der var en 
bekymring og usikkerhed om corona. Det er vurderingen, at der ikke er ”tabt” nogle børn på 
gulvet i perioden. Læringen til en anden gang er, at kontaktlærer og evt. VITO-medarbejdere 
skal tage fat i to-sprogede familier med det samme, hvis eleverne ikke kommer i skole. I en 
lignende situation vil der være behov for en ekstra indsats over for familier med dårlige 
danskkundskaber. Slides vedlægges referatet til medlemmerne. 
 

3. Anbefalinger fra opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse” 
Bo Sund præsenterede den overordnede opgave, som opgaveudvalget har arbejdet med det 
sidste år, som er at levere ideer og anbefalinger til metoder og pege på konkrete initiativer, 
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der skal hjælpe målgrupperne i ordinært arbejde eller uddannelse. Målgrupperne er: Unge 
under 30 år og nyuddannede dimittender, kvindelige flygtninge og familiesammenførte samt 
ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen over 50 år. 
 
Forud for mødet havde rådet fået tilsendt et udkast til anbefalinger målrettet 
Integrationsrådet, dvs. produktudkastet i afkortet version. På baggrund af det udleverede 
materiale og to spørgsmål drøftede udvalget anbefalingerne til, hvordan kvinder med 
flygtningebaggrund kan komme i job eller uddannelse.  
 
Kommentarer og spørgsmål til anbefalingerne: 

 Vigtigt at finde brancher, som er i vækst. Disse brancher kan være mere risikovillige, 
da de har brug for arbejdskraft. Det er godt, hvis både jobcenter og ledige kan undgå 
at tænke for stereotypt om en branche, for der kan udmærket være andre 
muligheder end man umiddelbart har en forestilling om. Der kan desværre være en 
for-forståelse om fx en branche, som ikke er gavnlig. 

 Overvej om det vil være en fordel, hvis målgruppen har samme baggrund, fx ingen 
uddannelse eller alle uddannede, ingen børn eller alle børnefamilier. Ofte er det 
nemmere for kvinder at deltage i en undervisning, hvor de ikke bliver stigmatiseret. 
Når det derimod er en meget blandet målgruppe, kan der opstå ”støj”, og det fjerner 
fokus på beskæftigelse/uddannelse. 

 Overvej om det vil være en fordel, hvis kvinderne kan være sammen to og to, eller i 
små grupper, når de skal besøge en virksomhed eller uddannelse. Det kan skabe 
tryghed og mulighed for at afklare forskellige typer af spørgsmål.  

 Undersøg, hvad kvinderne drømmer om. Afstem forventningerne, da drømme 
præcis er drømme og ikke virkelighed. 

 Arbejd med kvindernes motivation. Og når motivationen er der, er samfundet så 
klar? 

 Hvad med sundhedsområdet, hvor der allerede er nogen som har banet vejen? 

 Skal man som kvinde med anden etnisk baggrund end dansk være dygtigere en 
etniske danske kvinder for at komme på arbejdsmarkedet? 

 Vær opmærksom på, at det for nogle kvinder, kan skabe et meget stort pres at gå på 
en uddannelse. Evt. behov for mentorstøtte eller andet.  

 

4. Orientering om integration  
 Opgaveudvalg: Forud for mødet var der udsendt en liste over status på afsluttede og 

igangværende opgaveudvalg, som blev gennemgået. 

 Kort status på modtagelse af flygtninge i kommunen. Der er ankommet to personer, 
og 1. juli ankommer en familie på seks personer, hvormed vi kommer op på 8 
personer i indeværende år. Det svarer til kvoten for året. 
 

5. Eventuelt 
Der kom et konkret spørgsmål til nogle episoder ved Vandtårnet, hvor unge bl.a. har røget 
hash. Efterfølgende har Pernille Skovsted Ødegaard, der er leder af SSP, leveret følgende 
svar:  

 
Det er korrekt, at der jævnligt er unge, som ryger hash, men det er flere steder i kommunen. 
Episoderne ved Vandtårnet er ikke ekstraordinær situation. Der er ikke tale om unge med 
flygtningebaggrund, men der kan være unge med flygtningebaggrund blandt de unge andre 
steder i kommunen. Der foregår opsøgende og udgående indsats, forældresamarbejde, 
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politipatruljering, opfølgning, rådgivning plus øget timerne gevaldigt til gadeplansarbejdet 
for at kunne være mere tilstede i hele kommunen.  
Der har derudover været afholdt et ekstraordinært forældremøde fra SSP på 
Bakkegårdsskolen, ikke pga. unge i kommunen, men fordi vi ville orientere forældrene om 
sommerperioden.  

 
Næste møde: 8. september 2020 

 
Referent: Ida Juhler 
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/  GENTOFTE KOMMUNE Udkast 

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG BIBLIOTEKERNES 

VIDERE UDVIKLING SOM LOKALE KULTURHUSE 

1. BAGGRUND 
Gentofte bibliotekerne har i en årrække været i gang med en udvikling fra traditionelle bibliotekstilbud til biblioteker 

med en bredere kulturhusprofil, der udover litteratur rummer musik, film, kunst, teater og lokalhistorie mv. 

Bibliotekerne som kulturhuse rummer derfor en lang række forskellige aktiviteter, der på hver deres vis bidrager til at 

fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.  

Fællesskab og samskabelse har også stået centralt i udviklingen af bibliotekerne som kulturhuse. Bibliotekerne fungerer 

som kulturelle mødesteder for borgerne – et sted hvor man kan mødes eller hvor man bare kan være. Bibliotekerne har 

hvert år en lang række borgerskabte kulturarrangementer, og over 200 frivillige er tilknyttet bibliotekerne. Især 

bydelsbibliotekerne er søgt udviklet i et tæt samarbejde med de lokalsamfund, som de er placeret i.  Bibliotekerne er i 

dag på den måde kulturhuse, hvor man både selv kan skabe, og hvor man kan komme og nyde det andre har skabt. 

 

2. FORMÅL 

Formålet med opgaveudvalgets arbejde er at udarbejde et forslag til en ny samlet retning for bibliotekernes videre 

udvikling som kulturhuse. Forslaget skal tage afsæt i Gentofte kommunes kulturpolitik ’Sammen om kulturen’, som blev 

udarbejdet af et opgaveudvalg, med visionen: ”Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv 

udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed.”  

I kulturpolitikken lægges vægt på, at kultur skal skabe undren, nysgerrighed og refleksion for alle generationer. Der 

lægges i forlængelse heraf særlig vægt på, at børn og unge møder kunsten og kulturen i deres hverdag - både som en 

del af deres skole-, dagtilbuds- eller ungdomsuddannelsesliv og som en del af deres øvrige liv.    

I det videre arbejde på bibliotekerne er det en vigtig udfordring at sikre, at hovedbiblioteket og hvert af de fem 

bydelsbibloiteker udvikler sig dynamisk og i tæt kontakt med det, der optager borgerne i de respektive lokalområder 

samtidig med, at der er en fælles rød tråd i udviklingen af alle husene, og at sammenhængen mellem de forskellige huse 

overvejes. Bibliotekerne skal være med til at skabe levende bydele sammen med borgerne, erhverslivet, de lokale 

foreninger mv.  

Bibliotekerne indgår også i det samlede kulturlandskab i Gentofte, hvor sidste nye skud på stammen er ’Byens hus – Vi 

skaber sammen’. Bibliotekernes udvikling skal ses i sammenhæng med dette kulturlandskab, så de seks bibliotekshuse 

bidrager til mangfoldigheden i det samlede kulturtilbud i kommunen.  

 

3. UDVALGETS OPGAVER  

Opgaveudvalget skal komme med et forslag til retning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse sammenholdt 

med  og i sammenhæng med kulturpolitkken. Og herunder: 

 Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv.  
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 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte bibliotekerne. 
Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra andre typer kulturhuse og der skal 
tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre 
kulturelle genrer.  
 

 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem bydelsbiblioteker. 
 

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at understøtte fællesskab, 
dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte Kommune. 

 

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på bibliotekerne. Disse skal 
være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper, der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi 
skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i samskabelsen mellem borgere og kommune. 

 

4. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i 

lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 

10 borgere fordelt således: 

 En borger med et aktivt engagement i et eller flere lokalsamfund f.eks. i foreningsaktiviteter 

 En biblioteksbruger, der hyppigt bruger bibliotekerne til afhentning af bestilte bøger og som opholdssted 

 En biblioteksbruger, der hyppigt deltager i bibliotekets arrangementsaktiviteter 

 En biblioteksfrivillig  

 En borger med et stor kulturforbrug, der ikke i dag bruger biblioteket i nævneværdig grad 

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en skolebestyrelse  

 Et medlem, som er forælder, og sidder i en dagtilbudsbestyrelse  

 To unge under 25 år, gerne en der anvender biblioteket som studerende og en der ikke gør 

 En professionel kulturproducent eller en kulturel iværksætter. 

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

 

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 og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 
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Udvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, kulturformidlere, 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. 
 

6. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i fjerde kvartal 2020 og afsluttes i tredje kvartal 2021. 

7. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget. 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

1. FORMÅL OG BAGGRUND 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at anvende i alt 120 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen 
ved etablering af et 25 meter bassin og et varmvandsbassin med tilknyttede faciliteter.

Formålet med dette opgaveudvalg er at udarbejde anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, således at en ny 
svømmefacilitet kommer flest borgere til gode. 
   
Kapaciteten i de eksisterende svømme- og varmtvandsbassiner i kommunen er i dag fuldt udnyttet. Der er 

ofte kø til bassinerne i spidsbelastninger, og der er en massiv ventelisteproblematik i forhold til at få plads 

på svømmehold.

I perioden januar til august 2018 er der gennemført en forundersøgelse og en brugerundersøgelse, som er 

sammenfattet i det, der tilsammen udgør ”Notat om mere vandkapacitet i Gentofte Kommune”. 

Brugerundersøgelsen viste bred enighed om behovet for yderligere et svømmebassin og et 

varmtvandsbassin blandt selvorganiserede brugere og foreninger. Dertil havde børn ønsker om større

legeelementer som fx en klatrevæg. Af brugerundersøgelsen fremgår endvidere forslag og ønsker til den 

nye svømmehal, som der kan kan tages udgangspunkt i ved udarbejdelse af et byggeprogram. 

I september 2019 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at frede hele ejendommen, hvorpå Kildeskovshallen 

er beliggende, idet styrelsen ikke udelukker at der kan ske en udvidelse af bygningsmassen, hvis det kan ske 

i fuld respekt for de bærende fredningsværdier i området. Arkitektfirmaet Entasis har på vegne Gentofte 

Kommune og i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet to modeller for udvidelse af 

svømmekapaciteten ved Kildeskovshallen samtidig med at fredningsværdierne bevares. Det Særlige 

Bygningssyn har den 22. april 2020 meddelt, at Bygningssynet på sit møde den 19. marts 2020 har 

besluttet, at Bygningssynet ser positivt på udvidelsesforslagene, men foretrækker modellen vest for 

indkørslen og i tilknytning til det eksisterende 50 m bassin, da oplevelsen af den grønne karakter er 

stærkest i dette forslag.

Flere undersøgelser af jordbund og grundvand skal udføres som grundlag for udarbejdelse af lokalplan og 

byggeprogram. Forhold vedrørende bygningernes placering, højde og arkitektoniske udtryk vil ikke blive en 

del af opgaveudvalgets arbejde. Det endelige forslag til bygningernes placering, højde og arkitektoniske 

udtryk skal godkendes af af Slots- og Kulturstyrelsen.
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2. UDVALGETS OPGAVER

 Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvad der skal etableres for de 120 mio.kr., som er 

afsat af Kommunalbestyrelsen til ny svømmehal med tilhørende faciliteter, herunder indtænke nye 

teknologiske muligheder og universelt design. Opgaveudvalget skal endvidere medvirke til 

udarbejdelsen af et byggeprogram inden for de arealmæssige og arkitektoniske rammer, der er givet 

som følge af fredningen af Kildeskovhallen. I processen skal prioriteres blandt de mange ønsker, der 

er fremkommet i forundersøgelsen og udvalgets arbejde.

 Opgaveudvalget skal forholde sig til, hvordan det samlede anlæg kan blive til størst mulig glæde for 

både nuværende og kommende brugere, herunder hvordan der kan skabes sammenhæng med de 

øvrige faciliteter, friarealer og brugere. 

 I arbejdet med at beskrive funktionerne i det nye anlæg skal opgaveudvalget indtænke, hvordan  

driftsforholdene for anlæggets medarbejdere kan tilrettelægges bedst muligt i forhold til økonomi 

og arbejdsmiljø.

Opgaveudvalget forudsættes i sit arbejde at inddrage bidrag fra relevante interessenter og faglige eksperter, 

der ikke er repræsenteret direkte i udvalget.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget og Kultur-, Unge- og 

Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:

• En borger fra det frivillige foreningsliv, hvor svømning udgør primær aktivitet. Borgeren skal have 

særlig viden om, hvordan vi lærer at svømme.

• En borger fra det frivillige foreningsliv, hvor svømning udgør primær aktivitet. Borgeren skal have 

særlig viden om elitesvømning.

• En borger under 25 år fra det frivillige foreningsliv med særlig viden indenfor en af disciplinerne

udspring, livredning, stand up paddling , vandpolo, kajakpolo, dykning mv.

• En borger med særlig interesse for bevægelse i vand ud fra en sundhedsmæssig /rehabiliterende 

vinkel.

• En borger med erfaring fra et oplysningsforbund, som har en særlig interesse for handicapidræt i 

vand.

• En borger, som er fast/daglig bruger af både vand og øvrige faciliteter, fx sauna og restaurant.
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• To borgere, der besøger Kildeskovshallen med deres familier.

• To borgere, som benytter Kildeskovshallen til motionssvømning.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

4. 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 og de stående udvalgs arbejder.

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.

Det forventes, at udvalget tilføres viden i form af ekskursioner og oplæg og materiale med relevant viden.

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.  

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes fjerde kvartal 2020. 

Opgaveudvalget afsluttes, når byggeprogrammet forelægges for Kommunalbestyrelsen i 3. kvartal 2021. 

Milepæle:

1. Byggeprogram forelægges til Kommunalbestyrelsen 3. kvartal 2021

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram involveres øvrige interesserede borgere, fagspecialister 

m.fl.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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