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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Byplanudvalget  
Referat åben 

Mødedato 16. maj 2012 
Mødetidspunkt 08.30 

Mødelokale Udvalgsværelse B 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
09.45 

Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne Zangenberg, Marie 
Louise Gjern Bistrup, Andreas Just Karberg, Louisa 
Schønnemann Bøttkjær 

Fraværende: Irene Lütken (afbud), Peter Michael Fenger (afbud) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Byplanudvalget  

 
 

den  16. maj 2012 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Kommuneplan 2013, Temadrøftelse om detailhandel, byens rum, kulturarv og 

Grøn Strukturplan 
2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
3 Sag på dagsordenen 
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Møde i Byplanudvalget den 16. maj 2012 
 
1  Åbent         Kommuneplan 2013, Temadrøftelse om detailhandel, byens rum, 
kulturarv og Grøn Strukturplan 
 
014768-2012 
 
 
Resumé 
Strategi for kommuneplanlægningen blev enstemmigt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. 
marts 2012. I Strategien er udpeget en række temaer, som der vil være særlig fokus på i 
Kommuneplan 2013.  
 

Inden et forslag til Kommuneplan 2013 forelægges for Byplanudvalget, har udvalget ønsket at 
drøfte dele af temaerne.  

Sagen blev udsat på udvalgets møde den 10. maj 2012, pkt. 13. 

 
Baggrund 
Strategi for kommuneplanlægningen blev enstemmigt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. 
marts 2012, pkt. 2. Det er med kommuneplanstrategien besluttet, at der vil blive foretaget en fuld 
revision af kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i forslag til Kommuneplan 2013 
kan foretage de ændringer af kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen finder nødvendigt. I 
Strategi for kommuneplanlægningen er der udpeget 7 temaer, som der vil være særlig fokus på i 
det kommende forslag til Kommuneplan 2013. I Byplanudvalget er der endvidere rejst ønske om 
drøftelse af et antal specifikke planlægningsemner. 
 
Med udgangspunkt i strategiens fokusområder og de fremsatte ønsker foreslås, at 
Byplanudvalget på mødet i maj drøfter følgende temaer, idet forvaltningen på møderne vilkomme 
med et oplæg som baggrund for drøftelserne: 
 
- Detailhandel, særligt kommuneplanens detailhandelsbestemmelser vedrørende butiksstørrelser 
og parkeringskrav 
- Byens rum - bevægelse, æstestik og arkitekturpolitik, herunder forskønnelse af bydelscentrene 
og fortætning  
- Kulturarv, herunder den kulturhistoriske værdi af ejendomme i kommunen 
- Grøn Strukturplan, herunder muligheden for adgang til kysten samt havnene som rekreative 
områder 
  
De øvrige temaer vil kunne indgå i drøftelserne vedrørende Forslag til Kommuneplan 2013. 
  
Det forventes, at et udkast til forslag til Kommuneplan 2013 forelægges på Byplanudvalgets møde i 
juni, således at et endeligt forslag til Kommuneplan 2013 kan behandles på Byplanudvalgets møde 
i august og herefter indgå i processen om Gentofte-Plan 2013. Derved vil forslag til Kommuneplan 
2013 kunne vedtages udsendt til offentlig høring på Kommunalbestyrelses møde i oktober 2012. 
Forslaget forventes at blive sendt i høring i 8 uger ultimo december. Kommuneplan 2013 vil derved 
kunne blive endeligt vedtaget før sommerferien 2013. 
 
Indstilling 
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Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget 

At temaerne detailhandel, byens rum, kulturarv og Grøn Strukturplan drøftes. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 10. maj 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget, møde den 10. maj 2012. 
 
Udsat. 

 
Beslutninger 

Byplanudvalget, møde den 16.maj 2012. 
 
Udvalget drøftede temaerne detailhandel og kulturarv. Drøftelse af de øvrige temaer 
udsættes til et ekstraordinært møde den 14. juni 2012, kl. 8.00. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byplanudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Tidsplan for Kommuneplan 2013 
 Temadrøftelser i Byplanudvalget 2010-2012 

 
 
Møde i Byplanudvalget den 16. maj 2012 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
020570-2012 
 
 
Beslutninger 

Ingen. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Byplanudvalget den 16. maj 2012 
 
3  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
020570-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


