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Side 3 

1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Det grønne Gentofte. Aflevering fra 
opgaveudvalg 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03434 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 27. maj 2019, punkt 15, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Det grønne Gentofte. Opgaveudvalget er nu klar til at 
aflevere resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden  
for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde 
den 31. august 2020 med henblik på, at Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget 
og Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dens møde i september måned. 
 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 27. maj 2019, dagsordenens punkt 
15, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Det grønne Gentofte. Kommissoriet er vedlagt 
som bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2019 pkt. 16 udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med ideer og anbefalinger til: 
 

 hvordan villaområdernes æstetiske og grønne helhed kan bevares og udvikles, således at 
villakvartererne også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes livskvalitet 

 hvordan villaområdernes grønne kvaliteter i området, hvor villahaverne møder vejene, kan 
bevares og udvikles  

 hvordan træer i villahaver og på villavejene mest hensigtsmæssigt kan spille en rolle i det 
bevaringsværdige helhedsindtryk af villaområderne som et vigtigt element i det grønne 
Gentofte 

 hvordan andre typer ejendomme kan bidrage til det grønne helhedsindtryk af vejbilledet 

 hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en konstruktiv dialog mellem borgere og 
kommunen 
 

Opgaveudvalget har udarbejdet anbefalinger til Det grønne Gentofte, som kan ses ved at klikke på linket her 

 
Der er desuden lavet en pdf af det digitale produkt, der er vedhæftet som bilag. 
 
Opgaveudvalget har efter en indledende ekskursion rundt i Gentofte Kommune mødtes 6 gange. 
 
Udvalgets 3. møde var udvidet med en workshop, hvor en bredere kreds af borgere, herunder 
grundejerforeninger, ejendomsmæglere, Grønt Råd, Seniorråd og Handicapråd blev inviteret ind i 
processen. Formålet med workshoppen var at give opgaveudvalget mulighed for at drøfte 
foreløbige tanker og ideer om bevaring og udvikling af Det grønne Gentofte med andre 
interessenter.  
 
Grønt Råd, Seniorrådet og Handicaprådet er blevet orienteret om opgaveudvalgets anbefalinger. 
 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=109


 

Side 4 

Handicaprådet støtter anbefalingerne til fastholdelse og udvikling af det grønne vejbillede og 
bemærker, at det er en kvalitet for borgere, der ikke er så mobile, at de kan have glæde af 
rekreative egenskaber inden for eget lokalområde. Handicaprådet har ønske om opmærksomhed 
på, at beplantning ikke breder sig ud på fortove og dermed nedsætter tilgængeligheden. 
Seniorrådet tilslutter sig principperne i de anbefalede tiltag. Grønt Råd er positive og glæder sig til 
at være ambassadører for det gode budskab og ser gode muligheder for dialog i forbindelse med 
Grøn Guide-arrangementer. 
 
Rådenes kommentarer vil indgå i tilrettelæggelsen af det videre arbejde med at bevare og udvikle 
det grønne Gentofte. 
 

 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At anbefalingerne fra opgaveudvalget vedtages. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget 
 Dato: 31-08-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 
Beslutninger: 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 
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