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1 (Åben) Meddelelser fra formanden 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00049 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Ingen meddelelser. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Skovbyggelinjer – arealet øst for Charlottenlund station 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01445 

 

Resumé 

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Bonava A/S om opførelse af en 
boligbebyggelse på et areal øst for Charlottenlund Station. Arealet er omfattet af skovbyggelinjer, 
der begrænser bebyggelse på arealet.  
 
Der skal tages stilling til en ansøgning til Miljøstyrelsen om reduktion/ophævelse af 
skovbyggelinjerne med henblik på efterfølgende udarbejdelse af tillæg til kommuneplan og 
lokalplan. 

 
Baggrund 

I henhold til naturbeskyttelsesloven afkaster skove en skovbyggelinje i en afstand af 300 m fra 
skovbrynet. Imellem skovbrynet og skovbyggelinjen må der ikke opføres bebyggelse eller placeres 
campingvogne. Formålet er at sikre skovenes værdi som landskabselementer og skovbrynenes 
opretholdelse som levesteder for plante- og dyreriget.  
 
Gentofte Kommune fik – som en administrativ forenkling – i 2003 godkendt en generel reduktion af 
skovbyggelinjerne i kommunen til mellem 15 m og 30 m, da den eksisterende, lovlige bebyggelse i 
kommunen var placeret markant tættere på skovbrynene end 300 m. 
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Gentofte Kommune har de seneste år benyttet dels ca. 150 af kommunens ungdomsboliger og 
dels ca. 75 kommunale og almene familieboliger til boligplacering af flygtninge. Der er derfor behov 
for at etablere nye ungdomsboliger og også nye familieboliger. 
 
Med henblik på at søge realiseret et yderligere antal boliger til unge, borgere med et boligsocialt 
behov og til flygtninge besluttede Byplanudvalget den 2. marts 2017 at igangsætte en planproces, 
der skal muliggøre opførelsen af private boliger og almene familie- og ungdomsboliger på det 
tidligere jernbaneareal øst for Charlottenlund Station. Poul V. Jensen (D) stemte imod, ”idet han 
ønsker, at der sker en forhandling med DSB forinden”.  
 
Der er i maj 2018 afholdt en forudgående høring og indledende borgermøde i forbindelse med et 
forslag til en kommuneplanændring, jf. planlovens § 23c. På baggrund af den forudgående høring 
har forvaltningen været i dialog med DSB Ejendomme og Bonava A/S om en mulig bebyggelse. 
Bonava A/S har i forlængelse af dialogen udarbejdet et forslag til bebyggelse bestående af 
rækkehuse i to etager ud for Forstbotanisk Have og en almen etageboligbygning i tre etager i 
ejendommens nordlige del ud for den offentlige parkeringsplads og den bagvedliggende 
Charlottenlund Skov. 
 

Arealet er i dag omfattet af en skovbyggelinje ca. 25 m fra Forstbotanisk Have, 
Charlottenlund Skov og et fredskovspligtigt areal i den sydlige ende af de omfattede 
ejendomme.  
 
Arealet er desuden omfattet af en skovbyggelinje, der afkastes af selve jernbanematriklen, 
som dækker jernbanearealet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station.   
 
Der er udarbejdet et forslag til ansøgning til Miljøstyrelsen om en reduktion af 
skovbyggelinjen i forhold til Forstbotanisk Have med henblik på efter Miljøstyrelsens 
stillingtagen at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør 
opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene 
familieboliger. 
 
Ansøgningen tager udgangspunkt i det foreliggende forslag til bebyggelse, således at 
skovbyggelinjen fra Forstbotanisk Have fremover trækkes langs bebyggelsens østfacader, 
der hvor bebyggelsen i dag ville overskride byggelinjen. I den nordlige del af ejendommen 
foreslås, at skovbyggelinjen fremover fastlægges, så den ikke kommer nærmere end 25 m 
fra Charlottenlund Skovs matrikel. 
 
Derudover ansøges om en fuldstændig ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanen 
begrundet med, at der ikke er skovbevoksning langs banen. Den fremtidige situation vil for 
den aktuelle strækning svare til det, der er gældende langs de øvrige jernbanestrækninger 
i kommunen. 
 
Forslag til bebyggelse og udkast til ansøgning til Miljøstyrelsen er vedlagt som bilag. 
 

Indstilling 

Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At Miljøstyrelsen ansøges om reduktion af skovbyggelinjer fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund 
Skov og fredskoven på arealet og ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem 

Charlottenlund Station og Klampenborg Station med henblik på at udarbejde et tillæg til 
kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør opførelse af det ansøgte byggeri og 
herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 

 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Søren B. Heisel, Kristine Kryger, Morten Løkkegaard, Jeanne Toxværd, Brigitta Rick, 
Michael Fenger, Louisa Schønnemann Bøttkjær og Karen Riis Kjølbye 
 
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod.  
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Reduktion af skovbyggelinjen øst for Charlottenlund 
Station, tager ikke afsæt i en konkret lokalplan og den fremsendte ansøgning fra BONAVA vil med 
den massive tætte bebyggelse og asfaltering op af en reduceret skovbyggelinje, være i strid med 
de landskabelige og naturbeskyttelsesinteresser skovbyggelinjen har til formål at beskytte” 

 
Bilag 

1. Ansøgningsbrev vedrørende skovbyggelinjer Miljøstyrelsen (2796128 - EMN-2019-01445) 

2. Arkitekt - visualiseringer - boliger ved Charlottenlund Station (2799165 - EMN-2019-01445) 

3. Kort med skovbyggelinjer mv (2808812 - EMN-2019-01445) 

4. Notat konsekvens for træbevoksning (2808824 - EMN-2019-01445) 

 
 

3 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse (SPV) 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05097 

 

Resumé 

Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte 
vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2019. Samtidig søges om en 
anlægsbevilling på 1,33 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål.  
Begge anlægsbevillinger finansieres via de afsatte midler på investeringsoversigten. 

 
Baggrund 
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Der er i 2019 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af 
kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til 
boligsocialt formål. Desuden er til sidstnævnte formål et rådighedsbeløb fra 2018 på 0,33 mio. kr. 
 
På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i tæt samarbejde med 
opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på 
bygningerne som helhed.  
 
De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter.  
Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af 
indvendige overflade og fornyelse af tekniske anlæg.  
 
Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, 
daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet og 
administrationsbygningerne. 
 
Puljen til boliger til boligsociale formål anvendes målrettet til ekstraordinære 
vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge 
herunder inventar. 
 

 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der anlægsbevilges 22 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til større planlagt vedligehold 2019. 
 
2. At der anlægsbevilges 1,33 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med 
finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i hhv. 2018 og 2019. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 

1. Skema 1. Vedligeholdelse af boliger (2539606 - EMN-2018-05097) 
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2. Projektoversigt 2019 SPV (skema 1) (2562312 - EMN-2018-05097) 

 
 

4 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger 
samt tekniske anlæg 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05065 

 

Resumé 

Der søges en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til vedligeholdelse af to tekniske anlæg.  

 
Baggrund 

Der er i investeringsoversigten afsat 13 mio. kr. fordelt over de næste fire år med hhv. 1,3 mio. kr., 
1,15 mio. kr., 5,55 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til imødekommelse af det særlige vedligeholdelsesbehov 
ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg. I 
2019 og 2020 er der fokus på de tekniske anlæg. 
 
I 2019 anvendes de 1,3 mio. kr. dels til udskiftning af den gamle varmecentral på Bank Mikkelsens 
Vej, der forsynede alle institutionerne med fjernvarme. Det nye fjernvarmeanlæg dimensioneres til 
det nye antal bygninger og kvadratmeter og vil være driftsmæssigt mere rentabelt. Herudover 
etableres et bedre varmeanlæg på Skovshoved Benzinstation således, at bygningen kan holdes 
frostfri om vinteren. 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 1,3 mio. kr. til to tekniske anlæg med finansiering over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 til vedligehold af fredede og særligt 
bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
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Bilag 

1. Skema 1- vedligehold af fredede bygninger m.m. (2531037 - EMN-2018-05065) 

 
 

5 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde 
– Belægningsplan 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05673 

 

Resumé 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, punkt 1, ”Strategi 
for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014-2021”. 
 
Med baggrund i belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages renovering af 
veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år. 
 
Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af veje, fortove og cykelstier samt 
vejbrønde i 2019 - 2022. 
 
Sagen forelægges med henblik på, frigivelse af 26,061 mio. kr. af disse midler. 

 
Baggrund 

Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og den er fastlagt ud fra 
principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige 
løsninger. 
 
Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i kategorien "god" ud fra 
en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af den, at arbejderne skal koordineres med de 
øvrige infrastrukturarbejder, og at der skal anvendes holdbare materialer. 
 
Der udføres et årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og 
cykelstier. Således vurderes alle veje hvert tredje år og alle fortove og cykelstier hvert femte år. 
Hvis der konstateres behov for en tidligere indsats – for eksempel på grund af en hurtig 
skadesudvikling – foretages en løbende vurdering. 
 
I det omfang, hvor der er midler til det, renoverer kommunen, efter Novafos og fjernvarmen har 
udskiftet og udbygget deres ledningsnet, hvor vejene forud for gravningerne var 
renoveringsmodne. 
De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når bevilling er givet. Herefter kan der være 
strækninger, der må udskydes til 2020 eller der indsættes ekstra strækninger. 
 

Belægningsstrategien og arbejdet med denne sætter primært fokus på: 
- Klasse 1-veje og parkeringspladser. 
- Renovering efter graveaktører. 
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde. 
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I 2019 prioriteres: 
 

 Renovering af nedslidte vejarealer 
o I koordination med gravearbejder udført af Novafos og fjernvarmen. 
o Hvor der foregående år er udført forberedende fortovsrenovering. 

 

 Renovering af parkeringspladser i forlængelse af / i koordinering med andre 
belægningsarbejder og vandprojekter, herunder samtidig optimering af 
parkeringspladserne for bedre udnyttelse af arealerne. 

 

 Renovering af nedslidte fortove 
o Som forudsætning for efterfølgende renovering af kørebanearealer. 
o I koordinering med Novafos og fjernvarmen efter gravearbejder. 
o Hvor belægningen er meget ujævn, er udtjent eller begyndt at smuldre med 

risiko for faldulykker. 
 

 Renovering af cykelstibelægningen på udvalgte nedslidte strækninger 
o I forlængelse af gennemførte ledningsarbejder. 
o Hvor der har været renoveret vejafvanding og fortove. 
o Hvor belægningen er i meget dårlig stand med risiko for faldulykker. 

 

 Generel vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger, som på mange strækninger 
og parkeringspladser har en kort restlevetid. Dette både i samarbejde med Novafos’ 
vandseparering, men også egne projekter. 

 
Rammer 
Ovennævnte anlægsarbejder udføres bedst i perioder uden frost, det vil sige i perioden 
marts-oktober. 
 
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af 
denne anlægsbevilling. 
 
Projektet falder ind under Bilag A.04’s særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i 
kommunens ”Regler for Økonomistyring”. 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 26,061 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsarbejder i 2019 vedr. veje, 
fortove, cykelstier samt vejbrønde med finansiel dækning over det på investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb i 2019 med 5,561 mio. kr., ved fremrykning af rådighedsbeløb på 17,5 mio. 
kr. fra 2020 samt rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. afsat til Vejbrønde i 2019 

 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 
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Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
 
 
Bilag 

1. Skema 1 - Belægningsplan 2019 (2601256 - EMN-2018-05673) 

 
 

6 (Åben) Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens 
Trafiksikkerhedsplan 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00683 

 

Resumé 

Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 sætter rammer for og prioritering af det fremadrettede arbejde 
med trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed i Gentofte Kommune. Planen beskriver 5 
temaer og herunder 12 indsatsområder, der efterfølgende er konkretiseret i en handleplan. 
Handleplanen indeholder 14 konkrete initiativer, der arbejdes med i den 4-årige periode. Der søges 
om anlægsbevilling til initiativer, der er planlagt gennemført i 2019. 

 
Baggrund 

Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. trafiksikkerhedsplanen, på 2 spor: Dels at understøtte god 
trafikadfærd via aktiviteter og tiltag og dels at gennemføre anlægsløsninger, hvor de fysiske forhold 
ændres for bedre at understøtte god trafik adfærd. 
 
Trafiksikkerhedsplanens 5 temaer og 12 indsatsområder er konkretiseret i en række initiativer i 
Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af initiativerne sker i tæt 
samarbejde mellem de berørte parter (skoler, institutioner, grundejerforeninger, seniorråd, 
handicapråd, Sikker Trafik, direkte berørte borgere m.fl.) så der tilvejebringes helhedsorienterede 
løsninger. 
Handleplanen blev præsenteret på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. maj 2017, pkt. 1, som led i 
status på trafiksikkerhedsarbejdet. Med udvalgets kommentarer og forslag blev orienteringen 
enstemmigt taget til efterretning. 
I 2019 vil der i fortsættelserne af initiativerne, i 2017 og 2018 fortsat være fokus på tema 1 og tema 
2. Der vil samtidig blive arbejdet med temaerne 4 og 5. 
 
Under tema 1 - Trafikadfærd og hastighed prioriteres i 2019:  
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 Planlægning og projektering af adfærdsregulerende tiltag, der øger trafiksikkerheden på 
uheldsbelastede steder. 

 Optimering af signalstyring, herunder hovedeftersyn på signaler på udvalgte strækninger, 
for at øge fremkommeligheden på vejnettet 

 Videreudvikling af trafiksikkerhedspakken hos Grundejerforeninger. Trafiksikkerhedspakken 
er en ’værktøjskasse’ med tilgængelige trafikdata, forslag til mulige lokale initiativer samt 
retningslinjer for fastsættelse af hastighedsniveau og fremkommelighed.   

 
Under tema 2 - Fremtidens trafikant prioriteres i 2019:  

 Undervisning af færdselskontaktlærerne, så de opnår viden, som de kan formidle og 
udbrede til skoleelever således, at skoleeleverne færdes sikkert i trafikken.  

 Forsøg med adfærdsregulerende tiltag via aktiviteter og kampagner gennemføres på 
udvalgte skoler med forskellighed i trafikale udfordringer.   

 Gennemførelse af lokale og nationale kampagner, der er målrettet de trafikale udfordringer, 
der opleves i kommunen. 

 
Under tema 4 - Cykeltrafik prioriteres i 2019: 

 Gennemførelse af ny adfærdskampagne på Strandvejen i Hellerup for at påvirke 
hensynsfuld adfærd både på cykelstien og når der parkeres. 

 
Under tema 5 - Tilgængelighed prioriteres i 2019:  

 Implementering af afprøvede løsninger vedr. krydsning af vej uden lysregulering på 
udvalgte steder (f.eks. ved etablering af midterhelle eller hævet flade).  

 Gennemførelse af seniortrafikcaféen, hvor borgere over 60 år har mulighed for at mødes og 
opnå viden om sikker adfærd i trafikken for at øge deres mobilitet. 

 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller  
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 1,892 mio. kr. til gennemførelse af initiativer i 2019 vedr. 
Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb i 2019 med 1,392 mio. kr. og ved fremrykning af rådighedsbeløb på 500.000 kr. fra 
2020. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd og Karen Riis Kjølbye 
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Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod. Jeanne Toxværd 
stemte imod, idet: ” Enhedslisten er desværre nødt til at stemme mod punktet, da det ikke kan 
oplyses hvordan det bevilligede beløb anvendes.” 

 
Bilag 

1. Skema 1 (2664434 - EMN-2019-00683) 

 
 

7 (Åben) Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00144 

 

Resumé 

Efter dialog med grundejerforeninger samt klubberne på Skovshoved Havn og viderebearbejdning 
af budgetoverslag med rådgiverbistand indstilles det, at der gennemføres et reduceret projekt for 
Kystvej ud for Skovshoved havn. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. januar 2018 enstemmigt anlægsbevilling på: 
 

 24 mio. kr. til at foretage afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af 
belægninger på Kystvejen.  

 21 mio. kr. i udgift og 4,15 mio. kr. i indtægt til omlægning af Kystvejen ud for Skovshoved 
Havn fra 4 til 2 spor samt til etablering af et grønt byrum inkl. kystsikring. 

 
 
Arbejdet med afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på 
Kystvejen syd for Skovshoved Havn er næsten afsluttet. Retableringen af belægningerne er 
udformet, så de svarer til udformningen af belægningerne nord for havnen med et aktivitetsbånd, 
hvor løbere, rulleskøjteløbere med mere kan dyrke deres aktivitet adskilt fra gående og cyklister.  
Det bevilgede projekt på Kystvej ud for Skovshoved Havn indebar omlægning af Kystvejen fra 4 til 
2 spor med det formål at reducere hastigheden til 50 km/t samt etablering af et grønt byrum 
indeholdende aktivitetsbånd og kystsikring. 
 
Forvaltningen har været i dialog med grundejerforeningerne, som protesterer overfor etablering af 
det rekreative grønne byrum og den deraf følgende nedlæggelse af de ca. 45-50 
parkeringspladser, som er beliggende ud for havnen.   Grundejerforeningerne i området anfører, at 
der med de nye områder og faciliteter, der er etableret på havnen ikke er behov for et rekreativt 
grønt byrum, som tilmed vil kunne skabe støjgener mv. Klubberne på Skovshoved Havn er 
skeptiske overfor det påtænkte rekreative grønne byrum og har særlig fokus på adgang til havnen. 
Grundejerforeningerne, beboerne i Skovshoved og klubberne på Skovshoved Havn bemærker, at 
parkeringsudfordringen i og omkring byen er meget stor og derfor ønskes de eksisterende 45-50 
parkeringspladser ud for havnen bibeholdt.  
 
Budgetoverslaget for det bevilgede projekt var baseret på et kvalificeret skøn ud fra erfaringstal for 
lignende anlægsprojekter. Budgetoverslaget er viderebearbejdet med rådgiverbistand. Da det nu 
skønnes, at anlægsprisen for det oprindelige projekt vil blive væsentlig højere end det var forudsat 
og bevilget, foreslås gennemført et reduceret projekt, som opfylder det oprindelige formål, idet det 
indeholder de oprindelige elementer, bortset fra det rekreative grønne byrum, som klubberne på 
havnen og beboerne i Skovshoved ikke er særlig positive overfor. Formålet hermed imødekommes 
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i stedet med de faciliteter, der er etableret på havnen. I tillæg hertil kan de 45-50 eksisterende 
parkeringspladser ud for havnen bibeholdes. 
 

Det foreslås, at der gennemføres et projekt med følgende elementer: 
 
Hastigheden nedsættes på Kystvejen: 
 

 Kystvejen ”rykkes ikke mod øst”, som oprindelig planlagt. Kystvejen reduceres fortsat til 2 
spor, men indenfor nuværende vejprofil – og hastigheden sænkes som planlagt til 50 km/t 
(under forudsætning af tilladelse fra Politiet). Der etableres fortsat de nødvendige 
svingbaner. Den eksisterende midterrabat rettes op med nye kantsten.  

 Den vestlige del af Kystvejen reduceres fortsat til 1 spor ved, at der etableres et bed i det 
vestligste spor (sten/grønt). For den østlige del af Kystvejen fastholdes den eksisterende 
parkeringsbane med ca. 45-50 parkeringspladser, hvilket imødekommer ønsker fra 
Skovshoveds beboere og havnens brugere. 

 Vejanlægget vil i nogen grad fremstå som en mindre grøn vejstrækning. Til gengæld vil den 
kunne udføres på en mere robust måde, som i højere grad er tilpasset beliggenheden ved 
vandet, som kan være udfordrende for planter. 

 
Aktivitetsbånd etableres: 
 

 Aktivitetsbåndet etableres som forudsat ud for havnen og udformes på samme måde som 
aktivitetsbåndet nord og syd for havnen. 

 
Kystsikring etableres: 
 

 Sikring af kysten mod oversvømmelse sker – i stedet for ved etablering af plint – ved brug 
af såkaldte Watertubes kombineret med Big Bags ved passager til havnens område. Denne 
mobile sikring kan etableres inden for 4 timer ved udsigt til højvande/-stormflod. 

 
 
Gennemførelse af det foreslåede reducerede projekt vil betyde, at kommunen vil miste fondsstøtte 
fra Realdania på 4,15 mio. kr., som var til det rekreative grønne byrum. Det indstilles derfor at der 
meddeles en negativ indtægtsbevilling på beløbet.  
Der resterer herefter 16.85 mio.kr. af den meddelte bevilling. Der er ikke indhentet egentlige tilbud 
og prisskønnet er derfor ikke afprøvet i det marked, der er nu, men det vurderes af ekstern 
rådgiver, at det foreslåede reducerede projekt kan gennemføres indenfor dette beløb. 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At det reducerede projekt for Kystvej og aktivitetsbånd ud for Skovshoved havn godkendes 

 
2. At der meddeles en negativ indtægtsbevilling (både i indtægt og udgift) på 4,15 mio. kr. og, at 

de afsatte rådighedsbeløb reduceres svarende hertil.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 
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Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme. 

 
Bilag 

1. Skema 1 - kystvejen (2786340 - EMN-2019-00144) 

2. Oversigtskort (2786549 - EMN-2019-00144) 

 
 

8 (Åben) Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05836 

 

Resumé 

Som led i den løbende renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen på 
strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark søges anlægsbevilling 
til videreførelse af en partiel renovering af kystsikringsanlægget langs Øresund med 
finansiering over det på investeringsoversigten 2019 afsatte rådighedsbeløb. 
 

 
Baggrund 

I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, som 
konstaterede, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering 
er påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at renoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres 
ved en partiel renoveringsstrategi, hvor der hvert andet år frem til 2038 udføres 
nødvendige istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget.  
I 2019 planlægges det, at fortsætte med renoveringen af kystsikringsanlægget på den del 
af strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark, som ikke er udført i 
forbindelse med Novafos bassinledning og renoveringen af Skovshoved Havn. Der skal 
udføres reparationsarbejde på de lodretstående betonvægge, betonforkanter, 
granitstensglacis samt udbedring af mørtelfuger mv. 
Det kan være nødvendigt samtidigt at foretage et delvist supplement af den foranliggende 
stenkastning. 
En løbende istandsættelse af beskadigelser på kystsikringen er nødvendig for at sikre 
kystsikringsanlæggets varige funktion og vil på længere sigt sikre et højere tilstandsniveau 
af kystsikringsanlægget. 
Anlægsbevilling til renovering af kystsikringen langs Kystvejen finansieres fra puljen til 
”Kystsikring langs Øresund”. 
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Projektet falder ind under Bilag A.04’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
kommunens ”Regler for Økonomistyring”. 
 
I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive 
dækket af bevillingen. 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller  
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 2,6 mio. kr. til renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen 
mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark med finansiel dækning over det på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 til ”Kystsikring langs Øresund”. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. Skema 1 - Kystsikring langs Øresund (2650843 - EMN-2018-05836) 

 
 

9 (Åben) Anlægsbevilling til Handicaptilgængelighedspuljen 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00276 

 

Resumé 

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter i 2019 med finansiering 
over de afsatte midler til Handicaptilgængelighedspuljen 2019. Prioritering af midlerne til de enkelte 
projekter sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningen. 

 
Baggrund 

I 2019 vil der være fokus på: 
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 Tilgængelighedstiltag på kirkegårde og grønne områder   

 Tilgængelighedstiltag ved offentlige institutioner  
 
I samarbejde med Tilgængelighedsforum er der i 2019 udpeget flere offentlige toiletter på 
kommunens grønne områder, som forbedres i muligt omfang. Samtidig foregår der 
tilgængelighedsforbedringer i nogle centrale grønne områder, som f.eks. Ordrup Kirkegård og 
Gentofte Sø. 
 
Kirkegårdene ligger ofte centralt for bydelscentrene og udgør et rekreativt mål for især mange 
ældre. Der er planlagt forskellige tilgængelighedstiltag langs med Gentofte Sø og på Ordrup 
Kirkegård, herunder nye bænke og bedre adgangsforhold. Ordrup Kirkegård ligger centralt for 
Ordrup Bydelscenter, hvor den første tilgængelighedsrute er blevet implementeret i årene 2016-17.   
 

Der prioriteres i samarbejde med Tilgængelighedsforum hen over året midler til 
tilgængelighedstiltag ved offentligt tilgængelige kommunale institutioner. 
 

Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller  
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. jf. skema 1 til gennemførelse af forskellige 
handicaptilgængelighedstiltag i 2019 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til 
Handicaptilgængelighedspuljen i 2019. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. skema 1 (2631199 - EMN-2019-00276) 

 
 

10 (Åben) Anlægsbevilling til udendørs træningscenter ved Maglegård 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00951 
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Resumé 

Der ansøges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af et udendørs trænings- og 
aktivitetsanlæg ved Maglegårdsskolen 

 
Baggrund 

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019, blev det besluttet, at anlægge et 
aktivitets- og træningscenter ved Maglegårdsskolen.  
 
Formålet anlægget er at invitere borgere i alle aldre til at bruge byrummet til træning og leg.  
 
Projektet er kommet i stand på initiativ fra Gentofte LIV og deres ønsker om udvikling af 
lokalsamfundet. Gentofte LIV er en sammenslutning af HIK (fodbold, håndbold, tennis), 
Maglegårdsskolen, Ungdomsskolen, Gentofte Studenterkursus, Messiaskirken, Øregård 
Gymnasium, Tranegårdsskolen, Gentofte Hovedbibliotek og Øregård museum.  
 
Der har været særlig fokus på at anlægget skal designes, så brugere fra både dagtilbud, skoler, 
idrætsforeninger og selvorganiserede borgere kan anvende anlægget.  
 
Anlægget indeholder crossfitmoduler til styrketræning, en forhindringsbane (OCR - (obstacle 
course run) til motorisk udfordring i alle aldre og en løbebane på 100 m til intervaltræning. Dertil er 
medtænkt områder til ophold og spots til udeundervisning.   
 
Fritid og den nedsatte arbejdsgruppe fra Gentofte LIV er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden 
om fondsmidler. Ekstra midler vil give mulighed for tilkøb af udstyr, f.eks. lyspullerter og 
træningsfaciliteter. 
 
Der er indhentet forslag til indretning af anlægget hos to fimaer. Gentofte Liv har i samarbejde med 
forvaltningen valgt projektforslaget fra Elverdal jf. vedlagte bilag.   
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til et udendørs aktivitets- og træningscenter ved Maglegård med 
finansiering over det i investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Pia Nyring deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
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Pia Nyring deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Brigitta Rick 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
Bilag 

1. Skema 1 (2748171 - EMN-2019-00951) 

2. Bilag 1 Elverdal (2749069 - EMN-2019-00951) 

 
 

11 (Åben) Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00888 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på 
Gentofte Hovedbibliotek med finansiering over det på investeringsoversigten 2019 afsatte 
rådighedsbeløb. 

 
Baggrund 

I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019 blev det besluttet, at der i den kommende 
fireårsperiode fra 2019-22 skal arbejdes med bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. 
For at kunne imødekomme de ønsker og behov borgerne måtte have til en bredere anvendelse af 
biblioteket kræver det, at bibliotekernes fysiske rammer giver øgede muligheder. I den forbindelse 
er der på investeringsoversigten 2019 afsat 0,8 mio. kr. til en opgradering af køkkenet på Gentofte 
Hovedbibliotek. 
 

Gentofte Hovedbibliotek skal i højere grad opleves som et kulturhus, mødested og ramme om 
fællesskabsunderstøttende aktiviteter med blandt andet en bedre fungerende café, der kan virke 
som et naturligt samlingspunkt for borgerne i forbindelse med deres brug af huset. De afsatte 
midler skal anvendes til at omdanne bibliotekets nuværende anretterkøkken til et 
produktionskøkken. Opgraderingen af køkkenet forventes at medføre en udvidelse af caféens 
åbningstid. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 0,8 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på Gentofte 
Hovedbibliotek med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019. 
 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 
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Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. Skema 1 - Café Gentofte Hovedbibliotek (2731986 - EMN-2019-00888) 

 
 

12 (Åben) Anlægsbevilling til rådgivning og projektering af opgradering af 
brandsikkerhed i plejeboliger 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01132 

 

Resumé 

Der søges om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til rådgivning og projektering af opgradering af 
brandsikkerheden i plejeboliger mv. i Gentofte Kommune. 

 
Baggrund 

Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har på baggrund af plejehjemsbranden sidste sommer i Norddjurs 
Kommune iværksat en undersøgelse af brandsikkerheden i bygninger, hvortil der visiteres ældre 
eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at 
bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand. 
  
Ultimo februar 2019 har et flertal i Folketinget vedtaget en beslutning om, at regeringen skal 
udarbejde forslag til en skærpet regulering af området ved styrkelse af brandsikkerheden gennem 
konkrete tiltag, herunder tidsbegrænsning af dispensationer og udvidelse af lovpligtige brandsyn. 
Folketingsbeslutningen indeholder ikke nærmere detaljer om den fremtidige regulering.  
 
Gentofte Kommune har foretaget en aktuel undersøgelse af brandsikkerheden på institutioner med 
plejeboliger i kommunen (7 kommunale og 5 selvejende) samt Tranehaven (genoptræningscenter). 
I undersøgelsen indgår i øvrigt Broen, Pilekrogen, Østerled samt botilbud og institutioner på Bank-
Mikkelsens Vej. 
 
Undersøgelsen viser, at alle plejeboliger mv er godkendt brandsikkerhedsmæssigt uden 
dispensationer på opførelses-/ombygningstidspunktet. Det betyder ikke nødvendigvis, at 
brandsikkerheden alle steder er på samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger.  
 
Beredskab Øst gennemfører årligt brandsyn på alle institutioner med plejeboliger mv. Brandsynene 
har til formål at sikre, at de driftsmæssige forhold vedrørende brandsikkerheden overholdes. Ved 
brandsynet kontrolleres det f.eks., at flugtvejsdøre er passable, brandslukningsmateriel virker, 
branddøre kan lukke, personale er instrueret i forholdsordre ved brand mv. De få mangler, som 
synene har afdækket, er alle efterfølgende håndteret og udbedret.    
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Brandsikkerheden er afgørende i plejeboliger mv, hvor borgere med forskellige 
funktionsnedsættelser bor og overnatter. En opgradering af brandsikkerheden til samme niveau 
som kommunens nyeste plejeboliger vil medføre, at der flere steder skal gennemføres en række 
konkrete tiltag.     

 
Før der kan igangsættes egentlige anlægsprojekter, skal der etableres en god dialog med de 
berørte institutioner om den ønskede opgradering af brandsikkerheden til samme niveau som 
kommunens nyeste plejeboliger.  
 
 

 

Indstilling 

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller  
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At det besluttes, at brandsikkerheden opgraderes i alle plejeboliger mv. til samme niveau 
som kommunens nyeste plejeboliger, idet der forud gennemføres dialog med de berørte 
institutioner herom. 

 
2. At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til, efter aftale med de berørte institutioner, at rådgive og 

projektere løsninger, der vil bringe brandsikkerheden op på det ønskede  niveau, idet 
udgiften foreløbigt finansieres over likvide aktiver. 

 
3. At ansøgning om bevilling til udførelse af de projekterede tiltag forelægges Økonomiudvalg 

og Kommunalbestyrelse i takt med, at der tilvejebringes grundlag herfor gennem 
projektering/udbud. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd  
 
Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. Skema 1. Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger (2784604 - EMN-2019-01132) 
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13 (Åben) Anlægsbevilling til ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00564 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 4,3 mio.kr. til udbud, udvikling og implementering af ny hjemmeside 
- gentofte.dk.  
 
 

 
Baggrund 

Gentofte.dk har ca. 550.000 besøg om året og er dermed en hovedindgang til service og 

selvbetjening for borgere og virksomheder i kommunen. Et nyt gentofte.dk bliver et væsentligt 
fundament i den løbende udvikling af kommunens kommunikationskanaler, så det bliver 
muligt at give en bedre, mere sammenhængende og brugervenlig kommunikation og sikre effektiv 
selvbetjening til borgere og virksomheder.  
 
Initiativet er med til at indfri elementer fra budgetaftalen 2019-2020 om bedre digital service og er 
med til at sikre, at den service og formidling, vi yder via hjemmesiden, kan tilgås lige så 
gnidningsfrit på mobile enheder som på en PC. Initiativet understøtter det politiske vedtagne 
pejlemærke om at ”skabe øget borgernær værdi”.   
 

Borgerne vil opleve, at det nye gentofte.dk giver nemmere adgang til service og 
selvbetjening, fordi struktur og navigation bliver nem, overskuelig og intuitiv at bruge. 
Designet vil fremstå mere moderne og indholdet vil blive skærpet, så der kommer fokus på 
borgerens behov for hurtigt at finde konkrete svar og ønske om at betjene sig selv. Da ca. 
halvdelen af besøgene på gentofte.dk kommer fra mobile enheder, skal 
navigationsprincipperne på hjemmesiden ændres, så det er effektivt at bruge 
hjemmesiden fra mobile enheder, hvilket ikke er tilfældet i dag. 
 
Med den nye platform vil erhvervslivet endvidere få én indgang til det erhvervsrelevante 

indhold på gentofte.dk, som ønsket af Opgaveudvalget for Erhvervspolitik.  

Det er samtidig vigtigt, at vi teknisk har en hjemmesideplatform, der giver bedre mulighed 
for løbende udvikling, og som understøtter, at vi kan tage nye medier i brug, udstille 
forskellige indsatser, projekter, events og kampagner samtidig med at vi sikrer, at der er 
fokus på at skabe sammenhæng for borgerne på tværs af kanaler og services.  
 
Kommunens nuværende hjemmesideløsninger er forældede, ufleksible og dyre at 
vedligeholde og optimere og lever ikke op til de krav, der stilles til en moderne platform.  
 
Som en del af arbejdet med ny gentofte.dk stilles der jf. Lov om tilgængelighed af 
offentlige organers websteder og mobilapplikationer af 8. juni 2018 en række nye krav til 
de webløsninger og de dokumenter, som kommunerne publicerer digitalt. 
Det handler blandt andet om anvendelighed for brugere, der ikke kan benytte mus, og om 
at personer med synsnedsættelse eller -handicap kan få indhold læst op af en digital 
skærmlæser.  
 
Der igangsættes endvidere, som et led i at forstå og udnytte teknologiens muligheder, et 
pilotforsøg, der introducerer chatbotteknologi i forbindelse med gentofte.dk. Forsøget skal 
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vise om og hvordan chatbots på sigt kan være en effektiv og brugervenlig kanal, der kan 
supplere eller erstatte dyrere kanaler som telefoner og mails, og om denne dialogform kan 
løfte serviceniveauet for borgeren. Forsøget etableres med udgangspunkt i det politiske 
vedtagne pejlemærke om at ”Forstå og udnytte teknologiens muligheder”.  
 

Investeringen vil samlet set give øget borgernær værdi i form af bedre funktionalitet, øget 

brugervenlighed og sammenhængende service samt mulighed for at hjemmesiden kan 

tilgås nemt på mobile enheder. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er 

nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur til kommunens hjemmeside og overholde 

ny lovgivning på området 
I 2017 blev frigivet 0,8 mio. kr. til forbedring af borgere og virksomheders digitale indgang til 
kommunen (KB 25/9 2017, pkt. 16). Disse midler er ikke anvendt, da en afdækning viste, at 
kommunens nuværende hjemmesideløsninger ikke kunne optimeres på grund af forældet 
infrastruktur og kode. Den tidligere bevilling søges derfor overført i forbindelse med 
genbevillingssagen til at indgå i den nye ansøgning om midler til ny gentofte.dk. 
 

Indstilling 

Kommunikation og Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller: 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

 At der gives anlægsbevilling til udbud, udvikling og implementering af ny gentofte.dk på 4,3 
mio. kr., jf. skema 1, finansiereret af det afsatte rådighedsbeløb til it-anskaffelser i 2019. 

 

 At investeringen afskrives henover en periode på fire år. Investeringen vil give øget 
borgernær værdi i form af bedre funktionalitet, øget brugervenlighed og 
sammenhængende service samt mulighed for at hjemmesiden kan tilgås nemt på 
mobile enheder. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig 
for at opretholde en moderne it-infrastruktur til kommunens hjemmeside og overholde ny 
lovgivning på området. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

1. Bilag til anlægsbevilling til ny gentofe.dk 2019 (2656196 - EMN-2019-00564) 
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2. Skema 1 - ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019 (2655799 - EMN-2019-

00564) 

 
 

14 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed 
- udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00927 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til 
opgradering af standardsoftware (bruger licenspakker) samt øget sikkerhed.  
 

 
Baggrund 

Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne. 
Der er løbende behov for at geninvestere i afskrevet infrastruktur, idet en lang række IT-
teknologier typisk forældes og afskrives over en 3-5 årig periode samtidig med, at der 
udvikles nye og mere driftssikre teknologier. 
Det er en forudsætning for en moderne it-arbejdsplads, at der er en tidssvarende software 
(Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) installeret herunder, at vi på alle devises 
har moderne og sikre licenspakker som giver et solidt grundlag at yde den bedste digitale 
service ud fra. Samtidig er det væsentligt for at IT-systemer, netværk og infrastruktur kan 
udnyttes på bedst mulig måder  
Gentofte Kommunes softwarelicenspakker er anskaffet i henholdsvis 2014 og 2015 ved 
anlægsbevillinger på i alt 7 mio.kr. og kan ikke længere opgraderes til kommende nye 
versioner af kontorpakker som word, exel mv.  
Den kommunale opgaveløsning vil tillige skulle kunne ”Forstå og udnytte teknologiens 
muligheder” jfr. det politiske vedtagne pejlemærk og hermed også forholde sig til brugen af 
store mængder data og her er sikkerhedsniveauet for pc’ere, telefoner og tablets helt 
afgørende – det er derfor vigtigt, at kommunens it-infrastruktur (brugerlicenser) følger med 
udviklingen på det område. 
Statens og Kommunernes Indkøbsservice har udbudt standardsoftware til kommunerne, 
hvor der er sammensat en række pakker, der er tilpasset kommunale ønsker og krav til 
blandt andet forskellige licenstyper. I pakkerne indgår desuden ny funktionalitet bl.a. på 
sikkerhedsområdet, således at kommunen samtidig med licensfornyelsen får opgraderet 
sikkerhedsniveauet til de nye krav, der stilles til området i dag. Det er blandt andet vigtigt 
at kunne lukke for telefoner og tablets, hvis de bliver stjålet eller på anden måde 
bortkommer. 
Gentofte Kommune ønsker at anvende de nye licenspakker, der sikrer at de nye 
teknologiske muligheder anvendes, samtidig med at sikkerhedsniveauet højnes.  
Investeringen giver således ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde 

en moderne it-infrastruktur og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen. 

Det samlede indkøb af de nye licenspakker vil beløbe sig til omkring 7,5 mio.kr. årligt, 
hvoraf de 2,5 mio.kr. årligt i perioden 2019-2021 foreslås finansieret af rådighedsbeløbet. 
Den øvrige andel finansieres af IT-driftsbudgettet og en betalingsmodel for alle områder. 
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Indstilling 

Digitalisering og IT indstiller: 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

 At der gives anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed på 7,5 
mio. kr., jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser med 2,5 
mio. kr. årligt i 2019-2021. 

 At investeringen afskrives henover en periode på tre år. Investeringen giver ingen 

direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur 

og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) 
stemte imod, idet: ” Det er uklart hvad der tidligere har været af besparelser, samt hvor dette 
fremstår. Ligeledes er det uklart hvordan den kommende finansiering vil medføre besparelser.” 

 
Bilag 

1. Bilag til anlægsbevilling vedr. opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed 

(2735907 - EMN-2019-00927) 

2. Skema 1 til anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed 

(2735909 - EMN-2019-00927) 

 
 

15 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens 
Transport 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00560 

 

Resumé 

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget.  
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Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde den 25. februar 2019 og 
derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2019. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018, dagsordenens punkt 18, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Innovative transportformer for fremtidens Gentofte.  
 
Ole Stephensen og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. 
 
Ole Stephensen afgik ved døden den 6. februar 2019, og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. 
februar 2019 blev der taget stilling til, hvem der  varetager Ole Stephensens forskellige hverv, 
herunder afslutning af processen med udarbejdelsen af kommissoriet. 
  
Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til 
kommissorium.  
 
Med opgaveudvalget ønsker Gentofte Kommune at invitere borgerne med til at udvikle fremtidens 
transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de 
trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor i dag. Formålet med opgaveudvalget 
er at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og 
fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge. 
Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:  
 

 en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den 
teknologiske udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står 
overfor på transportområdet 

 pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport 

 anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i 
kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes 
test/prøvehandlinger.  
 

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere. 
 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 2. kvartal 2019 og afsluttet 2. kvartal 2020.   
 

Indstilling 

Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
At udkast til kommissorium vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget 
 Dato: 25-02-2019 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 
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 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Karen Riis Kjølbye 
 
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget. 
 
Bilag 

1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (2746892 - EMN-2019-00560) 

2. Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport (2746909 - EMN-2019-

00560) 

 
 

16 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01261 

 

Resumé 

Der søges om godkendelse af optagelse af restlån til udbygningen af fjernvarmen og til 
klimatilpasningsprojekter på baggrund af det endelige regnskab for afholdte anlægsudgifter i 2018.  
 
Baggrund 

I december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af lån på 43 mio. kr. til 
klimatilpasningsprojekter og optagelse af lån på 90 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmen. Begge 
lånoptagelser skete med baggrund i de foreløbige opgjorte anlægsudgifter for 2018. Der søges nu 
om godkendelse af endelig lånoptagelse for 2018. 
 
Klimatilpasningsprojekter 
Kommunens udgifter til klimatilpasningsprojekter, som endeligt finansieres af Novafos, kan 
lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. Et 
spildevandsselskab kan medfinansiere kommunale projekter, der aflaster spildevandsselskabets 
indsats inden for bl.a. klimatilpasning efter lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. 
 
I 2018 er der afholdt udgifter til klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og 
Mosegårdskvarteret. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at projekterne finansieres ved 
lånoptagelse samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene. 
 
De samlede anlægsudgifter til de to projekter er i regnskabsåret 2018 på 56,511 mio. kr. Da der 
tidligere er lånt 43 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 
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13,511 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter 
optages lånene som fastforrentet 25 årige aftalelån. 
 
Fjernvarmeudbygningen 
Anlægsudgifterne til fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af 
fjernvarmen lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens 
takster.  
 
De samlede låneberettigede anlægsudgifter til fjernvarmen er i regnskabsåret 2018 på 100,589 
mio. kr.  Da der tidligere er lånt 90 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på 
forskelsbeløbet på 10,589 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen. 
 
Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med en indikeret fast rente på 1,22 % er det mest 
fordelagtige. 
 

Indstilling 

Økonomi indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 13,511 mio. kr. til 
klimatilpasningsprojekter, hvor ydelserne på lånet finansieres af Novafos 

2. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 10,589 mio. kr. til 
fjernvarmeudbygningen 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Forelæggelse af: Søren B. Heisel 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget. 

 
 
Bilag 

  
. 
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17 (Åben) Lånoptagelse til indefrysning af stigninger i grundskyld 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01261 

 

Resumé 

Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af 
den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2018. 

 
Baggrund 

I årene 2018-2020 skal kommunen for alle stigninger over 200 kr. fra år til år i 
grundskyldsbetalingen til kommunen, indefryse stigningen som et rentefrit lån til boligejeren. 
Indefrysningen er obligatorisk for boligejerne. 
 
Gentofte Kommune har i 2018 indefrosset et beløb på 25,092 mio. kr. Staten skal efter planen 
overtage udlånene til boligejerne i 2021. Kommunens udlån kan efter den kommunale 
lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som 
forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019.  
 
Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 25,092 mio. kr. Ved statens overtagelse af 
grundskyldslånene til boligejerne i 2021, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfris. 
 
Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele 
løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet 
af 2021, har Økonomi søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i 
forhold til pris og risiko. For at undgå et kurstab ved indfrielsen vurderes det mere fordelagtigt at 
optage et lån, hvor renten er låst frem til januar 2021, og med mulighed for indfrielse til kurs 100 i 
januar 2021. 
 
Det foreslås derfor, at der optages et 25 årigt lån i Kommunekredit, hvor renten er fastsat frem til 
januar 2021. Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive 0,0 %. 
 

Indstilling 

Økonomi indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der optages et 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 25,092 mio. kr. med fastsat rente frem til 
2021 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 
 
Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. 
 
Forelæggelse af: Søren B. Heisel 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget. 

 
Bilag 

  
. 
 
 

18 (Åben) Genbevillinger 2018-2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01306 

 

Resumé 

Økonomi forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018 til budget 
2019 for drift, anlæg og lån.  
Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene, der blev vedtaget 
20. april 2015. 

 
Der søges om en samlet genbevilling på 28,0 mio. kr. for driftsområdet, 65,0 mio. kr. for 
anlægsområdet,10,4 mio. kr. vedrørende lånoptagelse samt 23,6 mio. kr. vedrørende 
grundkapitalindskud. 
 

 
Baggrund 

Der søges om samlet 28,0 mio. kr. på driftsområdet, som der dermed ligger på samme niveau 
som genbevillingerne i 2018. 
 
Der søges om samlet 65,0 mio. kr. på anlægsområdet. Overførslerne på anlægsområdet skyldes 
primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter. 
 
Der søges om overførsel af i alt 10,4 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af 
tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter. 
 
Der søges om overførsel af i alt 23,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud (indskud i 
landsbyggefonden). 
 

 

Indstilling 

Økonomi indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 28,0 mio. kr. fra regnskab 2018 til 

budget 2019. 
2. At der overføres 65,0 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 

2018 til budget 2019.  
3. At der overføres 10,4 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2018 

til budget 2019. 
4. At der overføres 23,6 mio. kr. vedrørende indskud i landsbyggefonden fra regnskab 2018 til 

budget 2019. 
5. At den samlede nettoudgift i 2019 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

Økonomiudvalget den 18. marts 2019 

 
Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Vedtagelse: Pkt. 1-5: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 (Ø) undlod at stemme. 
 
Bilag 

1. Genbevillinger 2018-2019 (2764456 - EMN-2019-01306) 

 
 

19 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Det internationale i Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01222 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 9, et 
kommissorium for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte. 
 
Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, medens 1 (Ø) 
undlod at stemme, på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 9, et kommissorium 
for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte. 
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Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Det internationale i Gentofte skal påbegynde sit 
arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 
 

 4 udenlandske borgere med bopæl i Gentofte – fx fordi de arbejder i en dansk virksomhed, 
eller fordi deres partner er dansk eller arbejder i Danmark 

 2 borgere med international erfaring, fx som udstationeret, fra international virksomhed eller 
lign. 

 4 borgere med interesse i eller erfaring med at samarbejde på tværs af nationaliteter og 
kulturer, fx i forbindelse med nabofællesskaber, foreningsaktiviteter, kulturliv, 
virksomhed/arbejde eller skole- og uddannelsesregi 
 

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 9, forelagt et 
notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget. 
 
Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering:  

 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 
Villabyerne,  

 Gentofte Lige Nu, Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Facebook side, nyhed på Gentofte 
kommunes intranet, 

 Kontakt til Gentofte Kommunes råd og Folkeoplysningsudvalget, 

 Plakater/flyers på udvalgte biblioteker i Gentofte, uddeling af flyers i kommuneservice, 
Books & Coffee på Hellerupvej og Wellcome Fitness 

 Mails til alle ambassader i Gentofte Kommune, Novo Nordisk, Ørsted Lion’s Club Rotary 
Club, Netværkshuset, Frivillighedscenteret og udvalgte foreninger 

 Mails til udvalgte daginstitutioner, udvalgte offentlige og private skoler i Gentofte Kommune 
samt Copenhagen International School 

 
36 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder.  
 
En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019. 
 
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 Det internationale i Gentofte, herunder 5 medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i 
kommissoriet. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Der er anmeldt to valggrupper: 
 

 CABVF 

 Ø 
 
Vedtagelse: 
Valggruppe CABVF udpeger følgende 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Morten Løkkegaard 

 Katarina Ammitzbøll 

 Pia Nyring 

 Marianne Zangenberg 

 Andreas Weidinger 
 
Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Poornima Luthra 

 Rajbahadur Tanwar 

 Lyudmilla Bobek 

 Nienke Vermeer-Little 

 Nanna Hauch 

 Børge Petersen 

 Claire Maxwell 

 Heidi Ravnholt 

 Philip X. S. Møller 
 
Idet der lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, og har 
bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen. 
 
Valggruppe CABVF skal afgive en borgerplads til valggruppe Ø. Valggruppen afgiver kompetencen 
borger ”med interesse i eller erfaring med at samarbejde på tværs af nationaliteter og kulturer, fx i 
forbindelse med nabofællesskaber, foreningsaktiviteter, kulturliv, virksomhed/arbejde eller skole- 
og uddannelsesregi”.  
 
Valggruppe Ø oplyser senest mandag den 1. april 2019 kl. 12.00 navnet på en borger med den 
angivne kompetence. Hvis et navn ikke er fremsendt inden for den nævnte frist, vil det blive lagt til 
grund, at der er givet afkald på pladsen. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Morten Løkkegaard som formand og Katarina Ammitzbøll som 
næstformand for udvalget. 



 

Side 34 

 

 
Bilag 

1. Kommissorium Det internationale i Gentofte (2757393 - EMN-2019-01222) 

 
 

20 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget FN's verdensmål i Gentofte 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01220 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 10, et 
kommissorium for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte. 
 
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 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
10, et kommissorium for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte. 
 
Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte skal påbegynde sit 
arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 
 

 4 borgere med lyst til aktivt at arbejde med at udbrede kendskabet til verdensmålene og 
skabe mere bæredygtig udvikling lokalt i Gentofte, herunder 2 unge 

 2 borgere med erfaring fra virksomheders arbejde med bæredygtig udvikling 

 2 borgere med erfaring fra arbejdet for bæredygtig udvikling – fx i forenings- og skoleregi 

 2 borgere med erfaring med at skabe engagement og netværk på tværs af organisationer 
og borgergrupper 

 
Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 10, orienteret 
om metode til rekruttering til opgaveudvalget. 
 
Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering:  

 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 
Villabyerne,  

 Gentofte Lige Nu, Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes 
LinkedIn side, nyhed på Gentofte kommunes intranet samt opslag på 
bæredygtigtgentofte.dk 

 Kontakt til Gentofte Kommunes råd 

 Plakater/flyers på alle biblioteker i Gentofte 

 Mails til gymnasier, Ørsted, Frivillighedscenteret, Bæredygtighedsnetværkets eksterne 
borgerliste, SOR Optimist International Gentofte, Rotary og Lion’s Club  

 
31 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder.  
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En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019. 
 
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 FN’s verdensmål i Gentofte, herunder 5 medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i 
kommissoriet. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Jeanne Toxværd 
 
Der er anmeldt to valggrupper: 
 

 CABVF 

 Ø 
 
Vedtagelse: 
Valggruppe CABVF udpeger følgende 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Kristine Kryger 

 Karen Riis Kjølbye 

 Katarina Ammitzbøll 

 Jesper Marcus 

 Morten Løkkegaard 

 
Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Isak Isaksen 

 Merethe Hoffmann 

 Katrine Bagger 
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 Ann Faber Ginness 

 Dorthe Scott Jensen 

 Malene Brandt 

 Henrik Højgaard 

 Henrik Beha Pedersen 

 Pernille Urhøj-Kjær 
 
Idet der lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, og har 
bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen. 
 
Valggruppe CABVF skal afgive en borgerplads til valggruppe Ø. Valggruppen afgiver kompetencen 
1 ung borger ”med lyst til aktivt at arbejde med at udbrede kendskabet til verdensmålene og skabe 
mere bæredygtig udvikling lokalt i Gentofte.”  
 
Valggruppe Ø oplyser senest mandag den 1. april 2019 kl. 12.00 navnet på en borger med den 
angivne kompetence. Hvis et navn ikke er fremsendt inden for den nævnte frist, vil det blive lagt til 
grund, at der er givet afkald på pladsen. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Kristine Kryger som formand og Karen Riis Kjølbye som 
næstformand for udvalget. 
 
Bilag 

1. Kommissorium FNs verdensmål i Gentofte (2757381 - EMN-2019-01220) 

 
 

21 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber 
sammen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01178 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 8, et 
kommissorium for opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen. 
 
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 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
8, et kommissorium for opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen. 
 
Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen skal påbegynde 
sit arbejde i andet kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer:  
 

 To borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter i et foreningsbaseret tilbud, fx en 
folkeoplysende forening 

 Tre borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter, som dyrkes i et ikke-formaliseret 
fællesskab/gruppe eller i individuelt regi. Borgerne skal have erfaringer og interesser 



 

Side 37 

indenfor eksempelvis fællesspisninger, kunst og kultur, workshops eller idræts- og 
undervisningsaktiviteter 

 To borgere, der har erfaring med at udvikle og drive kulturinstitutioner, medborgerhuse, 
kirker eller lignende 

 To borgere under 25 år, der har erfaring med aktiviteter for, med eller af unge 

 En borger, der er medlem af en skolebestyrelse på en folkeskole i Gentofte Kommune og 
er, eller har været, forælder til et barn i udskolingen i Gentofte Kommune.  

 
Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 8, orienteret om 
metode til rekruttering til opgaveudvalget. 
 
Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering:  

 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 
Villabyerne, fælles omtale i Gentofte.dk og i Gentofte Lige Nu samt opslag på LinkedIn for 
Gentofte Kommune 

 Opslag specifikt om BYENS HUS – vi skaber sammen på Facebooksiderne for Gentofte 
Kommune, Gentofte Bibliotekerne, siden Vær med samt annoncering målrettet unge på 
Facebooksiden Deltag 

 Plakater i Byens Hus og på kommunens biblioteker 

 Fællesmail til registrerede brugere i foreningsportalen 

 Fællesmail til medlemmer af folkeoplysningsudvalget  

 Information i Kulturklub Gentofte og i Biblioteksklubbens nyhedsbrev 

 Følgende netværk er brugt: Seniorrådet, Handicaprådet, Grønt Råd, Integrationsrådet, 
skoleledere og bestyrelsesformænd, Gentofte Frivilligcenter og Headspace, 
Musikbunkeren, Det Grå Pakhus, musikklubber tilknyttet biblioteket, de tilmeldte til 
Kulturmødet 2019. Borgerinitiativet Sharing Gentofte tog allerede tidligt i processen selv 
initiativ til rekruttering. 

 
53 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder.  
 
En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen 12. marts 2019.  
 
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 BYENS HUS – vi skaber sammen, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 
3 i kommissoriet. 

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Der er anmeldt to valggrupper: 
 

 CABVF 

 Ø 
 
Vedtagelse: 
Valggruppe CABVF udpeger følgende 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Katja Johansen 

 Ulrik Borch 

 Pia Nyring 

 Louisa Schønnemann Bøttkjær 

 
Valggruppe CABVF skal afgive et kommunalbestyrelsesmedlemsplads til valggruppe Ø. 

Valggruppe Ø udpeger 
 Jeanne Toxværd 

 
Valggruppe CABVF udpeger følgende  
 
Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Kathrine Bundgaard 

 Kirsten Holmer 

 Benny Moeslund 

 Bo Christiansen 

 Susanne Nonboe Jacobsen 

 Claus Holm 

 Anders Holde 

 Nicolai Lenes 

 Anne Sofie Bacher 

 Mette Hjulmand Lassen  

Idet der lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, og har 
bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Katja Johansen som formand og Ulrik Borch som næstformand for 
udvalget. 

 
Bilag 

1. Kommissorium for opgaveudvalg for BYENS HUS - vi skaber sammen (2754629 - EMN-

2019-01178) 
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22 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00500 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 7, et 
kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel.  
 
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 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
7, et kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. 
 
Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel skal påbegynde sit 
arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer:  
 

 2 borgere, som er elever på en folkeskoles udskolingstrin i Gentofte Kommune med 
kendskab til problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål.  

 2 borgere, som er elever på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune med kendskab til 
problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål. 

 1 borger, som har erfaring med livet som forældre til en elev i en folkeskoles udskolingstrin i 
Gentofte Kommune.  

 1 borger, som har erfaring med livet som forældre til en elev på en ungdomsuddannelse i 
Gentofte Kommune. 

 2 borgere med erfaring fra en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune – enten via 
bestyrelsesarbejde, ledelse eller undervisning. 

 2 borgere med erfaring fra en folkeskole i Gentofte Kommune – enten via 
bestyrelsesarbejde, ledelse eller undervisning. 
 

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 7, orienteret om 
metode til rekruttering til opgaveudvalget.  
 
Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering:  

 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 
Villabyerne  

 Gentofte Lige Nu 

 Gentofte.dk 

 Opslag på SkoleIntra 

 Indlæg i Skolenyt,  

 Informationsmail til skolebestyrelser, skoleledere og rektorer  

 Opslag på Gentofte Kommunes Facebook-side og målrettede opslag på Facebook – rettet 
mod unge i målgruppen  

 Plakater på biblioteker 

 Pressemeddelelse – som resulterede i en artikel i Berlingske  
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 Herudover blev følgende netværk brugt: Kultur- og ungeafdelingens mange kontakter til 
forskellige unge fra udskolingen og ungdomsuddannelserne, personale med ansvar for 
trivsel og sundhed på ungdomsuddannelser, elevrådsrepræsentanter, skoleledernetværk, 
fælleselevråd og tidligere deltagere i opgaveudvalg om ungdomsboliger 

 
32 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder.  
 
En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019.  
 
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 Unges Sundhed og Trivsel, herunder 5 medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i 
kommissoriet.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Der er anmeldt to valggrupper: 
 

 CABVF 

 Ø 
 
Vedtagelse: 
Valggruppe CABVF udpeger følgende 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Andreas Weidinger 

 Michael Fenger 

 Ulrik Borch 
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 Anne Hjorth 

 Louisa Schønnemann Bøttkjær 

 
Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Johannes Sebastian Lundgaard 

 Yasmin Enggard Juul Henrichsen 

 Louise Lund Frandsen 

 Sengyl Saini 

 Jo Coolidge 

 Henrik Cornelius 

 Mai Møller Nielsen 

 Nina Sønderberg Tram 

 Maria Dorph-Jensen 
 
Idet der lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, og har 
bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen. 
 
Valggruppe CABVF skal afgive en borgerplads til valggruppe Ø. Valggruppen afgiver kompetencen 
1 elev ”på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune med kendskab til problemstillingerne 
vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål”.  
 
Valggruppe Ø oplyser senest mandag den 1. april 2019 kl. 12.00 navnet på en borger med den 
angivne kompetence. Hvis et navn ikke er fremsendt inden for den nævnte frist, vil det blive lagt til 
grund, at der er givet afkald på pladsen. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Andreas Weidinger som formand og Michael Fenger som 
næstformand for udvalget. 
 
Bilag 

1. Kommissorium Unges Sundhed og Trivsel (2783207 - EMN-2019-00500) 

 
 

23 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Flere i arbejde eller 
uddannelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00373 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 6, et 
kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse.  
 
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 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
6, et kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse.  
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Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse skal påbegynde 
sit arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer:  
 

 2 borgere, som har erfaring som arbejdsgiver  

 2 kvinder 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  

 2 borgere i alderen under 30 år, som har erfaring med at være uddannelsessøgende eller 
jobsøgende efter endt uddannelse 

 1 borger, som har erfaring med ledelse eller undervisning på et efteruddannelsescenter 

 1 borger, som har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen.  
 
Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 6, orienteret om 
metode til rekruttering til opgaveudvalget.  
 
Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering:  

 En fælles annoncering for fem udvalg i Villabyerne,  

 Gentofte Lige Nu, Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes 
LinkedIn side, nyhed på Gentofte Kommunes intranet, 

 Plakater på offentlige steder som biblioteker, sportsbygninger, Netværkshuset og 
Jobcenteret.  

 Der har været direkte kontakt til virksomheder, interesse- og frivillighedsorganisationer 
blandt andre Integrationsrådet, Netværkshuset, Frivillighedsgruppen, Blossom Projekt, 
lokale grupper, Røde Kors, Madklubben Hellerupvej, Ledernetværket, Teamwork, DJØF, 
efteruddannelsessteder, diverse rekrutteringsfirmaer, Gentofte Handelsstandsforening, 
Gentofte Håndværkerforening samt brug personligt netværk.  
 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019.  
 
Listen med borgere har til formål at inspirere kommunalbestyrelsen, når den skal udpege borgerne 
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 være 
enten bosiddende i kommunen eller have anden relevant tilknytning til kommunen.  
 
Der er 18 personer, der har vist interesse for at blive udpeget som deltagere.  
 
Der er ikke kommet det tilstrækkelige antal borgere indenfor alle kompetenceområder – der 
mangler således: 
 

 1 kvinde med baggrund som flygtning eller familiesammenført, som har erfaring med at være 
jobsøgende 

 1 borger under 30 år, som har erfaring med at være uddannelsessøgende eller jobsøgende efter 
endt uddannelse. 

 
Forvaltningen har drøftet situationen med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, som den 29. oktober 

2018 blev udpeget af kommunalbestyrelsen til at indgå i at forberede kommissoriet. 

Forvaltningen og de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, Søren B. Heisel og Marianne Zangenberg, 

anbefaler, at kommissoriet justeres således, at sammensætningen af deltagere i opgaveudvalget ændres. 

Dette kan gøres ved, at der udpeges:  

 1 i stedet for 2 ”kvinder med baggrund som flygtning eller familiesammenført”   
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 1 i stedet for 2 ”borgere under 30 år, som har erfaring med at være uddannelses- eller 
jobsøgende efter endt uddannelse”   

 2 i stedet for 1 ”borger, som har erfaring med ledelse eller undervisning på et 
efteruddannelsescenter”  

 2 i stedet for 1 ”borger, som har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen”.  
Derved kan det fastholdes, at der er 10 borgere i opgaveudvalget, og det er muligt at finde de 10 blandt de 

borgere, der har vist deres interesse for opgaveudvalget.  

I lyset af, at det vil betyde, at to af de tre centrale målgrupper kun vil være repræsenteret med ét medlem i 

stedet for to i opgaveudvalget, foreslås det endvidere, at følgende sættes ind i kommissoriet:  

”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”. 

Et udkast til revideret kommissorium er vedlagt. Det justerede i kommissoriet er skrevet med farvet 
tekst.  
 

Indstilling 

Søren B. Heisel, Marianne Zangenberg og Social & Sundhed indstiller  
 
Til kommunalbestyrelsen:  
 

1. At drøfte og godkende udkast til revideret kommissorium. 
 

2. At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse, herunder 5 
medlemmer af kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, 
jfr. pkt. 3 i kommissoriet.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Borgmesteren 
 
Indlæg af: Søren B. Heisel 
 
Ad 1: Enstemmigt vedtaget at godkende udkast til revideret kommissorie. 
 
Ad 2: 
Der er anmeldt to valggrupper: 
 

 CABVF 

 Ø 
 
Vedtagelse: 
Valggruppe CABVF udpeger følgende 
 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 Søren B. Heisel 

 Marianne Zangenberg 

 Ulrik Borch 
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 Katarina Ammitzbøll 

 Katja S. Johansen 
 
Ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer: 

 John Wagner Larsen 

 Ove Lund 

 Sahar Barkand 

 Henrik Rafn 

 Katrine Eilersen 

 Joakim Schack 

 Niels Henning Holm Jørgensen 

 Jeanette Jeulin 

 Sara Vinding 

 Jørgen Larsen 
 
Idet der lægges til grund at de udpegede har de kompetencer, der er anført i kommissoriet, og har 
bopæl eller anden relevant tilknytning til kommunen. 
 
Enstemmigt vedtaget at udpege Søren B. Heisel som formand og Marianne Zangenberg som 
næstformand for udvalget. 
 
Bilag 

1. Udkast - revideret kommissorium opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (2647809 

- EMN-2019-00373) 

 
 

24 (Åben) Kavalergården 1. Delvis nedrivning af bevaringsværdig bygning og 
opførelse af nye tilbygninger 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04684 

 

Resumé 

På Bygnings- og Arkitekturudvalgets møde den 7. marts 2019 begærede Jeanne Toxværd (Ø) 
sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen”: 
”Der skal tages stilling til, om der kan meddeles tilladelse til delvis nedrivning af bevaringsværdig 
bygning og opførelse af nye tilbygninger. 

 
Baggrund 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har på vegne af ejer NPV A/S ansøgt om en gennemgribende 
renovering, ombygning og anvendelsesændring af det tidligere Danmarks Akvarium beliggende på 
Kavalergården 1 i Charlottenlund Slotshave, herunder nedrivning af den eksisterende vestfløj og 
opførelse af nye tilbygninger. 
 
Det ansøgte projekt 
Hovedfunktionerne vil, efter ombygningen, bestå af et restaurantafsnit, et kulturcenter samt et 
fitnesscenter.  
 
Restaurantafsnittet placeres i bebyggelsens østlige fløj. I bebyggelsens nye vestfløj etableres et 
kulturelt center. Det er i ansøgningen beskrevet, at det er tænkt som et musiksted som det 
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primære hovedomdrejningspunkt. Kulturcenteret kan også benyttes til andre kulturelle events så 
som forskellige former for udstillinger. Kulturcenteret er tænkt således, at det kan kobles sammen 
med restauranten, i det omfang et arrangement kræver dette. På vesfløjens 1. sal etableres 
tilsvarende et areal, der benyttes til kulturelle arrangementer. 
 
Det samlede kompleks vil udgøre 4.276 m². Her af benyttes 2.495 m² (58 %) til fitness, 926 m² (22 
%) til restauranter og 855 m² (20 %) til kultur. Fællesarealer som trapper, toiletter og teknikrum er i 
dette regnskab fordelt efter en fordelingsnøgle. 
 
Den eksisterende vestfløj inklusiv kælder på 635 m2 ønskes nedrevet, da bygningstilstanden er 
dårlig, og idet vestfløjen er uegnet til den fremtidige anvendelse som kulturcenter, herunder 
musiksted, i forhold til akustik, sceneplacering, komfort og udsyn for publikum.  
 
Der ønskes opført en ny vestfløj på 793 m2 med kælder, stueetage og 1. sal. Vestfløjens 
bygningsbredde udvides med ca. 2 m mod syd, ud i gårdrummet. I gårdrummet anlægges en 
hævet terrasse, således at der kan etableres udeservering til den ene af bygningens to 
restauranter. Endvidere ønskes opført en indskudt etage på 402 m2 i hovedbygningen i forbindelse 
med fitnesscenteret. 
 
På nordsiden af østfløjen anlægges der ligeledes en hævet terrasse til udeservering for 
bygningens anden restaurant.  
 
Endvidere ønskes der på østfløjen opført tilbygning på 1. sal på 138 m2 til de 2 restauranter. 
Etableringen af 1. salen vil give restaurantdriften mulighed for afholde private arrangementer 
sideløbende. 
 
Bagved med østfløjens 1.sal etableres der et afskærmet område på ca. 100 m2 til restauranternes 
teknikanlæg. 
 
Eksisterende glaskarnap mod øst (ved restaurant) fjernes. Konstruktionens udkragende etagedæk 
bibeholdes, og der etableres i stedet for en altan. Altanens værn udføres som de øvrige hævede 
terrasser, tagterrasser og franske altaner. Bygherre oplyser, at værn på tagterrasser udføres som 
uigennemsigtige værn. 
 
Det ansøgte i forhold til lokalplan 
Bygningen er omfattet af Lokalplan 410, der fastlægger, at den kan anvendes til kulturelle formål, 
ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, 
wellness, restauranter og cafeer. Mindst 20 % af bygningens til enhver tid værende samlede 
bruttoetageareal, inklusiv kælderareal, skal anvendes til kulturelle formål. Arealet til kulturelle 
formål skal etableres med direkte adgang gennem bygningens hovedindgang fra 
parkeringspladsen mod nord. 
 
Den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med lokalplanen, herunder omfanget af og 
adgangsforhold til de kulturelle formål. Den i ansøgningen anvendte fordelingsnøgle for 
fællesarealerne vurderes at være rimelig i forhold til de enkelte lejemåls anvendelse af dem. 
 
Bygningen har i SAVE-registreringen fået tildelt bevaringskarakteren 3 og er i lokalplanen udpeget 
som bevaringsværdig. Alle ændringer af den bevaringsværdige bygning skal godkendes af 
Gentofte Kommune. Tilladelse til ændringer vil skulle gives som en dispensation fra lokalplanen. 
 
Lokalplanen, der alene omfatter Akvariebygningen og dermed arealet inden for 
sokkelafgrænsningen, muliggør ny- og tilbygning på 1.300 m2.  
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De ansøgte udvidelser udgør i alt 698 m2, hvoraf de 566 m2 ligger inden for lokalplanområdet.132 
m2 af den nye vestfløj på 793 m2 ligger uden for lokalplanens afgrænsning, idet den nye bygning er 
2 m dybere end den, der rives ned. De 132 m2 er ikke selvstændigt lokalplanpligtig, men er en 
integreret del af det samlede projekt, og der skal derfor tages stilling til, om denne udvidelses 
påvirkning af den udpegede bevaringsværdige bygning kan godkendes. Den del af den ansøgte 
udvidelse, som ligger ud over lokalplanafgrænsningen er i overensstemmelse med 
kommuneplanrammen for området (3.F6), der bl.a. muliggør bebyggelse til kulturelle formål. 
 
Det er Plan og Bygs vurdering, at ændringerne ikke vil forringe ejendommens bevaringsværdi, idet 
det eksisterende tårn med indgangsparti, som er bygningens tyngdepunkt, forbliver uændret. 
Desuden underordner den nye vestfløj sig skalamæssigt tårnet og er proportionsmæssig 
tilsvarende den eksisterende fløj set fra parkeringsarealet mod nord. Den nye nordfacades 
inddeling og rytme trækker referencer til det eksisterende facadeudtryk. 
 
De fremtidige funktioner i bygningen kræver, at de enkelte facader åbnes mod skoven, 
gårdrummet og parkeringsarealet mod nord (restauranten), således at der skabes tilfredsstillende 
lys- og udsigtsforhold for bygningens brugere. Facadehullerne er etableret, så der er balance 
mellem bygningens tyngde og åbne partier. 
 
Tilbygningen af 1. salen på østfløjen er let og åben med store vinduespartier og trukket tilbage fra 
den eksisterende facadelinje. Tilbygningen underordner sig ligeledes skalamæssigt tårnet. 
 
Bygningen vil fremadrettet fortsat fremstå som én samlet bygningskomposition, der viser klare 
vertikale og horisontale bygningselementer – tårn, base og mure. 
 
Høringer 
Dispensationsansøgningen er sendt i naboorientering i henhold til Planlovens § 20 hos ejer, 
beboere og lejere af Jægersborg Alle 1 og 1A-H.  
 
Idet Kavalergården 1 er beliggende indenfor skovbyggelinjen ved Charlottenlund Skov og 
fortidsmindebeskyttelseslinjen afkastet af rundhøj beliggende på matrikel nr. 1am, Charlottenlund, 
er ansøgningen ligeledes sendt i høring hos Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet, Kroppedal Museum, Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, da det 
ansøgte kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 og § 18. 
 
Der er modtaget bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte og fra en beboer i 
Jægersborg Allé 1H. 
 
Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte kan ikke anbefale, at der dispenseres fra 
skovbyggelinjen, idet det anføres, at der ikke i ansøgningen ses tungtvejende grunde til det. Her ud 
over anføres en række forslag til, hvordan det i byggeperioden sikres, at der ikke sker skader på 
den omliggende skov. 
 
Det skal hertil bemærkes, at formålet med skovbyggelinjer er, at sikre udsyn til skoven og 
skovbrynet samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. De 
ansøgte udvidelser ligger dels ind mod det indre gårdrum mellem Akvariebygningen og 
Bilharziosebygningen, dels ud mod parkeringspladsen foran Akvariebygningen. Udvidelserne vil 
således ikke påvirke de forhold, som det er formålet med skovbyggelinjen at sikre. 
 
Der er ikke hjemmel til i en byggetilladelse at stille krav om sikring af beplantning. Det anbefales, at 
Fredningsnævnet opfordres til at der i forbindelse med en dispensation fra arealfredningen stilles 
krav om sikring af træer i nærheden af Akvariebygningen under byggeperioden. 
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Bemærkningerne fra Jægersborg Allé 1H omhandler dels eventuelt kommende støjproblemer, hvis 
der indrettes musiksted som ansøgt, dels parkeringsbehovet til de forskellige aktiviteter i hele 
området. 
 
Hertil skal bemærkes, at støj fra virksomheder i Akvariebygningen vil være reguleret af de 
almindelig gældende miljøkrav. Vedrørende parkering gælder, at der ikke i lokalplanen er fastlagt 
et parkeringskrav. Det er forudsat, at det eksisterende parkeringsområde dækker 
parkeringsbehovet. 
 
Fredningsforhold 
Hele Charlottenlund Slotshave, matr. nr. 1a, Charlottenlund, er omfattet af en arealfredning, der er 
er meddelt ved Fredningsnævnet kendelse i 1962. Fredningen omfatter også arealet, hvor 
Akvariebygningen ligger på, samt de arealer, hvor Akvariebygningen ønskes udvidet. Det er med 
fredningen bestemt, at Charlottenlund Slotshave i sit fulde omfang skal bevares som et rekreativt 
grønt område og være tilgængelig for offentligheden i det omfang, som den parkmæssige 
udformning forudsætter. Der kan foretages sådanne ændringer, som tjener slotshavens 
opretholdelse og udbygning som rekreativt område. Der må ikke anbringes bygninger, boder eller 
skure, der ikke tjener formålet som park. 
 
Der er siden fredningen blev meddelt i 1962 foretaget flere til- og ombygninger af 
Akvariebygningen, som alle har været behandlet og godkendt i Fredningsnævnet. 
 
Det nu ansøgte forudsætter ligeledes Fredningsnævnets dispensation i forhold til arealfredningen 
af Charlottenlund Slotshave. Ansøgning om dispensation fra fredninger skal i sager, hvor det 
ansøgte også forudsætter en tilladelse fra kommunen, sendes til kommunen, som skal 
videresende ansøgningen til Fredningsnævnet sammen med kommunens bemærkninger. 
 
De ansøgte bygningsmæssige ændringer af Akvariebygningen reducerer ikke Charlottenlunds 
Slotshaves udstrækning som rekreativt grønt område. Den ansøgte anvendelse, som er i 
overensstemmelse med lokalplanen, vil på samme måde som det tidligere Danmarks Akvarium, 
være et tilskud til områdets rekreative funktion. 
 
Det er således Plan og Bygs anbefaling, at ansøgningen om dispensation fra fredningen 
videresendes til Fredningsnævnet med Gentofte Kommunes anbefaling, samt at der, såfremt 
Fredningsnævnet meddeler dispensation, gives byggetilladelse til den ansøgte ændring af den 
bevaringsværdige bygning. 
 
Det ansøgte kræver ligeledes en tilladelse fra Miljøstyrelsen i henhold til Skovloven, da der bygges 
i fredskov. Ansøgningen er videresendt. En byggetilladelse vil først kunne gives, når der foreligger 
en tilladelse fra Miljøstyrelsen.” 
 

Indstilling 

Plan og Byg indstiller 
 
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget: 
 

1. At den indsendte ansøgning sendes videre til Fredningsnævnet med Gentofte Kommunes 
anbefaling af, at der meddeles dispensation fra arealfredningen. 

2. At der, såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation og Miljøstyrelsen har givet 
tilladelse efter Skovloven, kan gives byggetilladelse til den ansøgte ændring af den 
bevaringsværdige bygning, herunder dispensation til overskridelse af skovbyggelinjen. 
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Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget 
 Dato: 07-03-2019 

 

Udvalget var enige om, at Jesper Marcus ikke er inhabil. 
 
Forvaltningen oplyste, at Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse efter Skovloven.  
 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, ”med afsæt i den interesse, borgerne har udvist omkring 
anvendelsen af Charlottenlund Slot, bygningerne i Slotsparken og anvendelsen af Akvariet til 
kulturelle formål, bør sagen ikke behandles ved et lukket udvalgsmøde, men i 
Kommunalbestyrelsen. Desværre har udviklingen af området været låst gennem længere tid, 
grundet de mange lokalplanforslag, § 14 etc., og det ville have været optimalt, at man havde 
nedsat et opgaveudvalg, og inddraget borgerne i Gentofte om den fremtidige anvendelse af 
området.”  
 
Punkt 1 – 2 vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) begærede sagen indbragt til afgørelse i 
Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 
 
Forelæggelse af: Jeanne Toxværd 
 
Indlæg af: Hans Toft 
 
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod at fastholde 
Bygnings- og Arkitekturudvalgets vedtagelse. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Ejerne af Akvariet er forpligtigede til at overholde 
grundejerkontrakten, hvilket ikke ses ske ved det i sagen fremlagte.” 

 
Bilag 

1. Kortbilag (2555705 - EMN-2018-04684) 

2. Skråfoto (2555706 - EMN-2018-04684) 

3. Ansøgning (2497184 - EMN-2018-04684) 

4. Tegningsmateriale (2497197 - EMN-2018-04684) 

5. Ansøgning om dispensation fra arealfredning (2497194 - EMN-2018-04684) 

6. Ansøgning om dispensation fra bevaringsbestemmelser (2555703 - EMN-2018-04684) 

7. Arealopgørelse (2555704 - EMN-2018-04684) 

8. Høringssvar vedr. skovbyggelinje fra DN Gentofte (2755924 - EMN-2018-04684) 

9. Høringssvar til naboorientering fra Jan Søttrup (2755923 - EMN-2018-04684) 

 
 

25 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2019 
Offentlig titel  Gentofte Kommunes Initiativpris 2019 

Sags ID: EMN-2019-00369 

 

Resumé 
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Baggrund 

      
 

Indstilling 

      

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 
 Dato: 18-03-2019 

 

      
 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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