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Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 09. oktober 2014 
 
1  Åbent         Klimasikring af kysten efter stormflod den 6. og 7. december 2013 
 
022430-2014 
 
 
Resumé 

Stormen og højvandet ”Bodil” den 6. og 7. december 2013 medførte flere oversvømmelser langs 
Gentofte Kommunes kyst. 

Teknik- og Miljøudvalget vedtog enstemmigt den 14. august 2014, punkt 6, at Gentofte Kommune 
skulle meddele påbud om etablering af kystsikring senest 1. november 2014 overfor Dansk 
Handicapforbund og yderligere private ejendomme med mindre, lokale huller i kystsikringen, 
såfremt der ikke 1. november 2014 var etableret kystsikring.  

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at Natur- og Miljø bemyndiges til, i sager  hvor der 
foreligger en særlig begrundelse herfor, at meddele fristforlængelse for etablering af kystsikring. 

 
Baggrund 

Efter den enstemmige vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2014, om at Gentofte 
Kommune skulle meddele påbud om etablering af kystsikring senest 1. november 2014 overfor 
Dansk Handicapforbund og yderligere private ejendomme med mindre, lokale huller i 
kystsikringen, såfremt der ikke 1. november 2014 var etableret kystsikring, har Natur- og Miljø 
været i dialog med ejerne af de berørte ejendomme. 

Der foreligger for flere af ejendommenes vedkommende velbegrundede anmodninger om 
udskydelse af fristen for etablering af kystsikring, herunder Kystdirektoratets sagsbehandlingstid, 
projektudarbejdelse og fremskaffelse af finansiering. Kystdirektoratet skal således godkende 
etablering af kystsikring og Kystdirektoratet har meget lange sagsbehandlingstider. Flere 
ejendomme ønsker at etablere kystbeskyttelse i sammenhæng med og som en del af fornyelse af 
friarealer. For Dansk Handicap Forbunds vedkommende er der endvidere en proces med 
ansøgning om fondsstøtte. 

 
Vurdering 

Natur og Miljø vurderer således, at det for flere ejendommes vedkommende ikke er muligt at 
gennemføre projekterne inden for den fastsatte frist. Natur og Miljø er meget opmærksom på alene 
at meddele fristforlængelse, når der foreligger en særlig begrundelse herfor og kun for den 
nødvendige periode. Da der er tale om individuelle forhold for hver enkelt ejendom, som også kan 
ændre sig i de kommende måneder, herunder på grund af vintervejr, indstilles det, at Natur- og 
Miljø bemyndiges til, at meddele fristforlængelse for etablering af kystsikring. 

Kommunens beredskab varetager - som det gælder i andre tilfælde af akut klima- og 
naturpåvirkning f.eks. ekstrem regn - opgaven med akut sikring mod stormflod. 
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Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller:  

Til Teknik- og Miljøudvalget: 

At Natur- og Miljø bemyndiges til, i sager hvor der foreligger en særlig begrundelse herfor, at 
meddele fristforlængelse for etablering af kystsikring. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 09. oktober 2014 
 
2  Åbent         Skilte, temadrøftelse 
 
026326-2014 
 
 
Resumé 
Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at gennemføre en række temadrøftelser i 
perioden 2014-2015. 

Denne temadrøftelse omhandler retningslinjer for sagsbehandling af skilte i byens rum. 

Mødet afholdes som et fællesmøde for de to udvalg. 

 

 
Baggrund 
Byplanudvalget drøftede den 3. april 2014, pkt. 1, hvilke emner udvalget finder relevant at tage op 
som tematiske drøftelser i perioden 2014-2015. 

På baggrund af et oplæg ud fra en bruttoliste fra Plan og Byg blev en række emner fremhævet af 
udvalgets medlemmer. Plan og Byg satte med udgangspunkt heri foreløbige datoer ind for 
temadrøftelserne, idet temadrøftelserne om skilte forventedes at blive gennemført som 
fællesdrøftelse med Teknik- og Miljøudvalget. 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede tilsvarende den 1. april 2014, pkt. 1, hvilke temadrøftelser, 
udvalget ønskede skulle indgå i årshjulet for 2014, idet temadrøftelserne om skilte forventes 
gennemført som fællesdrøftelse af Byplanudvalget. 

Denne temadrøftelse om skilte i byens rum gennemføres således som et fællesmøde for de to 
udvalg. 

 
Vurdering 
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Teknik- og Miljøudvalget vil på mødet præsentere et oplæg, der kan danne udgangspunkt for 
udvalgenes drøftelse af emnet. 

 
Indstilling 
Teknik- og Miljø indstiller  

Til Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget: 

At sagen drøftes med henblik på beslutning om eventuelle fremadrettede initiativer på området. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 09. oktober 2014 
 
3  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027602-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Teknik- og Miljøudvalget den 09. oktober 2014 
 
4  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
027602-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


