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1 [Åben] Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By. Endelig vedtagelse  
  
Sags ID: EMN-2022-04075 

 

Resumé 
Forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By har været i offentlig høring. 
 
Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. januar 2022, pkt. 4, enstemmigt at sende forslag til 
Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By i offentlig høring. 
 
Formålet med lokalplanen er at sikre og bevare de eksisterende stråtage i Skovshoved By.  
 
Stråtage er en gammel tagtype, som er meget karaktergivende. De stråtækte bygninger er således 
med til at fortælle historien om Skovshoveds oprindelse og give området en særlig æstetik og 
atmosfære, som understøtter bymiljøet i Skovshoved. 
 
Den gamle bydel i Skovshoved har siden 1976 været omfattet af Byplanvedtægt 21, der har til 
formål at bevare og forbedre miljøet og bebyggelsen i det tidligere fiskerleje i Skovshoved. 
Byplanen sikrer ikke bevaring af stråtagene. Lokalplan 421 for stråtage i Skovshoved By vil 
således udgøre et supplement til Byplanvedtægt 21. 
 
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 3. februar 2022 med frist for indsendelse af 
bemærkninger den 4. maj 2022. Der blev afholdt borgermøde den 2. marts 2022. 
 
I høringsperioden er modtaget 6 høringssvar. 
 
De 5 høringssvar er positive tilkendegivelser i forhold til at bevare stråtagene i Skovshoved By. Det 
6. høringssvar omhandler bemærkninger vedrørende indsigers eget projekt og forslag til tilføjelse i 
lokalplanens § 3.2. Der vedlægges bilag med resume af de indkomne høringssvar og med 
forvaltningens bemærkninger til disse. 
 
Plan og Byg foreslår følgende tilføjelse til § 3.2: 
”Dog gælder, at tagkonstruktionen kan ændres, hvis der derved sker en udligning af 
niveauforskelle imellem sammenbyggede tage, og efter at Kommunalbestyrelsen har givet 
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.” 
 
Forslaget til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By kan læses via dette link: 
 http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=545 
 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By vedtages endeligt med ændring som 
foreslået af Plan og Byg. 

 
Tidligere beslutninger: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=545
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Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 

 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Høringsnotat - Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By. (4541084 - EMN-2022-04075) 

2. Kopi af høringssvar Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By (4560371 - EMN-2022-04075) 
3. Tegningsbilag til Kopi af høringssvar (4560372 - EMN-2022-04075) 
4. Forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By. off.høring (4568806 - EMN-2022-
04075) 
 

2 [Åben] Lokalplan 426 for Tuborg Haveby. Endelig vedtagelse  
  
Sags ID: EMN-2022-04469 

 

Resumé 
Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby har været udsendt i offentlig høring. 
 
Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2022, pkt. 2, enstemmigt at sende forslag til 
Lokalplan 426 for Tuborg Haveby i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring 
den 3. marts til den 5. maj 2022.  
 
Der blev afholdt borgermøde den 6. april 2022. På borgermødet blev der stillet spørgsmål til 
regnvandsafledningen i lokalplanområdet. Lokalplanforslaget ændrer ikke ved de nuværende 
forhold. 
 
Ifølge bygningsreglementet forudsætter opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse 
byggetilladelse, hvis ikke deres størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller 
tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed. 
 
Kolonihaveforeningen Tuborg Haveby er omfattet af Byplanvedtægt 8 fra 1949, der fastsætter 
bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er tilpasset områder med villaboliger. 
Bestemmelserne – herunder at der kun kan opføres en bygning på hver matrikel – er dels ikke i 
overensstemmelse med de faktiske forhold i Tuborg Haveby, dels uhensigtsmæssige i forhold til 
anvendelsen som kolonihaveområde. 
 
Da der i Tuborg Haveby allerede er opført flere bygninger på hver af de matrikler, som udgør 
haveforeningen, vil der i medfør af byplanvedtægten ikke kunne gives byggetilladelse til nye 
kolonihavehuse. 
 
Tuborg Haveby er den eneste private kolonihaveforening i Gentofte Kommune og består af 71 
kolonihaver og et fælleshus. Kolonihaverne er i Kommuneplan 2021 udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø. 
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Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby er i dialog med kolonihaveforeningens bestyrelse 
udarbejdet for at skabe et plangrundlag, der afspejler Gentofte Kommunes hensigt for området, og 
muliggøre hensigtsmæssige ny- og ombygninger i området. 
 
Lokalplanforslaget fastsætter, at området udelukkende må anvendes til kolonihaveformål, og at 
kolonihaverne ikke må anvendes til overnatning mellem den 1. november og udgangen af februar, 
dog undtaget sidste weekend i henholdsvis november og januar samt skoleferierne. De 
eksisterende boliger i de gamle gårdbygninger midt i området må dog udelukkende anvendes til 
helårsbolig. 
 
Lokalplanforslaget tillader, at der på det enkelte kolonihavelod kan opføres bebyggelse svarende til 
25 % af loddets størrelse plus 5 m² svarende til loddets andel i fællesarealerne. Heraf må selve 
kolonihavehusene kun udgøre 20 % plus 5 m². Kolonihavehuse må kun opføres i 1 etage med en 
højde på 4,5 m. Derudover fastsætter lokalplanforslaget blandt andet bestemmelser om 
haveloddernes størrelse, hegning og terrænregulering. 
 
I høringsperioden er der modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene omfatter ønske fra Novafos om 
en rettelse til lokalplanens redegørelse vedrørende vandafledning i området, og et ønske fra 
haveforeningens bestyrelse om højden på flagstænger, idet de er blevet gjort opmærksom på, at 
flere af de eksisterende flagstænger er 8 m høje. Endelig har Friluftsrådet anført, at det tilslutter sig 
lokalplanforslaget. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag. 
 
På baggrund af høringssvarene foreslås det, at den maksimale højde for flagstænger ændres fra 7 
m til 8 m, og at redegørelsen tilrettes i overensstemmelse med Novafos’ oplysninger. Høringsnotat 
med gennemgang af emner og forslag til ændringer er vedlagt som bilag. 
 
Under høringen har Plan og Byg spurgt Miljøstyrelsen, om styrelsen ville være sindet at reducere 
åbeskyttelseslinjen, hvor den overlapper lokalplanområdet, idet Plan og Byg har anført, at der ikke 
derved sker en ændret påvirkning af landskabet og levesteder og spredningskorridorer for plante- 
og dyreliv langs åen, samt at det vil udgøre en administrativ lettelse. 
 
Miljøstyrelsen har udtalt, at de er positivt indstillet over for den anmodede reduktion. I henhold til 
styrelsens praksis vil den endelige afgørelse om reduktion først blive foretaget, når lokalplanen er 
endeligt vedtaget. 
 
Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby kan læses via dette link: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=563 
 
 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Lokalplan 426 for Tuborg Haveby vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede 
ændringer. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 
 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=563
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Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Forslag til Lokalplan 426. Høringsversion (4444193 - EMN-2021-03238) 
2. Høringsnotat - Lokalplan 426 for Tuborg Haveby (4559479 - EMN-2022-04469) 
3. Samlede høringssvar - Lokalplan 426 (4560143 - EMN-2022-02467) 
 

3 [Åben] Lokalplan 430 for Mesterlodden og Tillæg 2 til Kommuneplan 2021. Endelig 
vedtagelse  
  
Sags ID: EMN-2022-03250 

 

Resumé 
Forslag til Lokalplan 430 med tilhørende forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 har været i 
offentlig høring. 
 
Der skal tages stilling til, om planerne skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2022 med 18 stemmer (C, A, B, F og V) for og 1 
stemme (Ø) imod at sende forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 og forslag til Lokalplan 430 for 
Mesterlodden i offentlig høring. 
 
Planforslagene fastsætter, at området fortsat kun må anvendes til erhvervsformål i form af 
håndværks-, værksteds-, og fremstillingsvirksomhed med tilhørende lager, administration og 
udstillingslokaler/showroom. 
 
Med planforslagene øges bebyggelsesprocenten i området til 80, der gives mulighed for at bygge i 
op til 3 etager med en bygningshøjde på maksimalt 12 m, og de tidligere fastlagte byggefelter 
erstattes af bestemmelser, der giver mulighed for at bygge tættere på naboskel. 
 
Planforslagene har været sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 3. februar til og med den 31. 
marts 2022. Der blev afholdt borgermøde i høringsperioden den 1. marts. 
 
Plan og Byg har i høringsperioden modtaget 8 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.  
 
Høringssvarene omhandler blandt andet skovbyggelinjen, fredningen af Gammelmosen, 
reduktionen af beplantningsbælterne omkring Mesterlodden og trafik ved udkørslen mod Sognevej. 
Der er udarbejdet et høringsnotat med bemærkninger til høringssvarenes emner. Høringsnotatet er 
vedlagt som bilag. 

 
På borgermødet blev der blandt andet givet bemærkninger til skovbyggelinjen, fredningen af 
Gammelmosen og Gentofte Kommunes ejendom på Mesterlodden 18B, der i dag er udlejet til 
parkeringsplads for Novo Nordisk. 

 
Plan og Byg har i høringsperioden anmodet Miljøstyrelsen om at tage stilling til, om styrelsen vil 
være sindet at reducere henholdsvis skovbyggelinjen langs Gammelmosen og 
fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Stolpehøjene.  



Side 7 

 
Miljøstyrelsen har udtalt, at de er indstillet på at reducere fortidsmindebeskyttelseslinjerne.  
Miljøstyrelsen er ikke indstillet på at foretage en yderligere reduktion af skovbyggelinjen end den 
generelle reduktion til 20 m, som blev foretaget i 2003. Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at skoven 
er habitat for plante- og dyreliv, samt at Gammelmosen besidder en naturvidenskabelig, 
forskningsmæssig og fredningshistorisk betydning, som vil påvirkes negativt, hvis der bygges ned 
til 5-7,5 meter fra skoven langs hele skovkanten. 
 
Jævnfør Miljøstyrelsens sædvanlige praksis, træffer de først endelig afgørelse om 
beskyttelseslinjerne, efter lokalplanen er blevet vedtaget endeligt. 

 
På baggrund af høringen foreslås det, at lokalplanens kortbilag og redegørelse ændres for så vidt 
angår oplysningerne om beskyttelseslinjerne, når Miljøstyrelsen har truffet endelig afgørelse. 

 
Derudover foreslås det, på baggrund af separate høringssvar fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet, 
at der til lokalplanens redegørelse tilføjes bemærkninger om, at planen ikke vurderes at kunne 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller udpegningsgrundlaget 
for nærtliggende Natura 2000-områder, samt at lokalplanområdet også afgrænses af Motorring 3 
og at vejbyggelinjen langs Motorring 3 er pålagt i en afstand på 10 m fra vejskel uden højdetillæg. 
Ændringsforslagene gennemgås i det vedlagte høringsnotat. 

 
Forslag til Lokalplan 430 for Mesterlodden kan læses via dette link: 
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=566 
 
Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 er vedlagt som bilag. 
 

 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt 
2. At Lokalplan 430 for Mesterlodden vedtages endeligt 
3. At Plan og Byg kan foretage de foreslåede ændringer og rettelser i kortbilag og redegørelsen 

for lokalplanen 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 
 
 

Pkt. 1 – 3 anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) og 
Helene Brochmann (F) stemte imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet ”Det er uholdbart at 
Byplansudvalget indstiller en Lokalplan der ikke tilgodeser vedtagne politikker og mål vedtaget i 
andre udvalg – jf. KMT udvalgets mål 5” 
Helene Brochmann (F) stemte imod, idet ”vi mener det byggeri, lokalplanen vil tillade, vil skade 
Gammelmosens biologiske og rekreative værdier, ligesom den tilladte bebyggelse i tre etager 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=566
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umiddelbart overfor de små handicapboliger på Bank Mikkelsensvej vil være til markant gene for 
disse.” 
 

 
 

 

Bilag 
1. Høringsnotat - Lokalplan 430 for Mesterlodden (4510943 - EMN-2022-03250) 

2. Samlede høringssvar (4510291 - EMN-2022-01290) 
3. Forslag til Lokalplan 430 - høringsversion (4390844 - EMN-2021-03769) 
4. Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 - høringsversion (4390774 - EMN-2021-03770) 
 

4 [Åben] Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a. Offentlig høring  
  
Sags ID: EMN-2017-03169 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af ejendommene Broholms Allé 7a og 
Hyldegårdsvej 43 om tilladelse til nedrivning af erhvervsbebyggelse samt 3 boliger med henblik på 
sammenlægning af matriklerne til opførelse af 5 boliger i form af villaer. 
 
Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der vil muliggøre projektet. 
 
Der skal tages stilling til, om forslag til Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a skal sendes i offentlig 
høring. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har fra ejeren Ruth Darby modtaget en ansøgning om fremtidig anvendelse af 
Broholms Allé 7a (tidligere trælasthandel) til boligformål i form af 5 villaer med 2 boligetager, høj 
kælder og med tagterrasser. Bygningshøjden er 9 m og facadehøjden 7,5 m. Etagearealet for den 
enkelte villa er 125 m2, hvilket samlet set er 625 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 35. 
 
Ejendommene er samlet på 2.071 m², og det eksisterende etageareal er 1.009 m², svarende til en 
bebyggelsesprocent på ca. 49.  
 
Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.  
 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 2.B46, der udlægger området til boligområde 
med lokalcenter og med en maksimal bebyggelsesprocent på 35, med minimum 50 % af 
etagearealet udlagt til opholdsarealer, maksimalt 2 etager og maksimal bygningshøjde på 9 m. Der 
skal anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.  
 
Da kommuneplanrammen ikke muliggør etablering af en 3. etage, er der udarbejdet et forslag til 
Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2021. 
 
Efter afholdelse af et indledende borgermøde om den modtagne projektide besluttede 
Økonomiudvalget den 10. december 2018, pkt. 4, enstemmigt, at der skulle igangsættes en 
lokalplanproces. Herefter har forvaltningen været i dialog med projektudvikler og naboer til 
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projektejendommene om udformning af et projekt, som kunne danne grundlag for et 
lokalplanforslag, herunder vejbetjening af området. 
 
Der blev den 9. februar 2022 holdt borgermøde, hvor kommunen præsenterede en mulig 
trafikløsning. 
 
Projektet blev generelt omtalt positivt, men der var ikke stor opbakning for den viste trafikløsning, 
der indebar etablering af en ny adgangsvej via kommunens parkeringsplads på Broholms Allé 11. 
Der er efterfølgende af Gentofte Kommune og ekstern rådgiver Swarco udarbejdet en digital 
signalløsning, der gør det muligt at bevare den eksisterende adgangsvej. Løsningen indebærer, at 
der opsættes en digital tavle i hver ende af vejen, der advarer bilister, hvis der kommer 
modkørende. Løsningen er beskrevet nærmere i lokalplanforslaget, idet det skal bemærkes, at ejer 
er frit stillet med hensyn til valg af leverandør. Systemet skal betales af ejeren. Dertil skal påregnes 
mindre udgifter til drift og vedligehold, som ejeren også skal afholde. Nordsjællands Politi har 
principgodkendt løsningen. 
Kommunens mulighed for at pålægge bygherre at afholde udgiften til etablering af digitalløsning er 
reguleret i privatvejslovens § 32, stk. 4, hvorefter kommunalbestyrelsen som betingelse for en 
godkendelse om at give nye parceller adgang til den private fællesvej kan forlange, at der 
foretages ”sådanne anlægsmæssige forbedringer, herunder forbedringer af vejens udstyr m.v., 
som arten og omfanget af den forventede færdsel ad vejen begrunder”. Kommunen kan ikke 
afholde udgifterne, når lovgivningen udtrykkeligt fastlægger, at bygherre skal afholde udgifterne. 
I forslaget til lokalplan fastsættes, at ny bebyggelse skal opføres inden for angivne byggefelter. 
Bebyggelsens omfang fastsættes til et maksimalt etageareal på 625 m2 og ny bebyggelse må 
maksimalt opføres i 3 etager, hvor den 3. etage kun må være en tagterrasse. Den maksimale 
bygningshøjde fastsættes til 9 m, dog således at facaden kun må være 7,5 m høj. 
 
Forslag til Lokalplan 416 kan læses via dette link: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=464 

 
Planforslaget giver anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Der afholdes borgermøde i høringsperioden. 
 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 416 for Broholms Allé 7a med tilhørende kommuneplantillæg og 
miljøvurdering vedtages til udsendelse i offentlig høring. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Byplanudvalget 
 
 Dato: 31-05-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=464
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Bilag 
1. LP 416 for Broholms Allé 7a (4579914 - EMN-2017-03169) 

2. Tillæg 1 til Kommuneplan 2021. Forslag.NY (4566712 - EMN-2022-04624) 
3. miljoerapport (4566741 - EMN-2022-04625) 
4. notat-jernbanestoej-ved-brohave-2021-05-11 (4566759 - EMN-2022-04625) 
5. notat-vibrationsmaalinger-ved-brohave-2021-05-12 (4566762 - EMN-2022-04625) 
 

5 [Åben] Forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen med ledsagende miljørapport. 
Offentlig høring   
  
Sags ID: EMN-2021-07103 

 

Resumé 
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen med ledsagende miljørapport. 
 
Der skal tages stilling til, om planforslaget med ledsagende miljørapport skal udsendes i offentlig 
høring. 

 
Baggrund 
Der blev afholdt et naboorienteringsmøde den 7. oktober 2021 og to borgermøder på Gentofte 
Rådhus hhv. den 3. november 2021 og den 7. april 2022 om ny svømmehal. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2022, pkt. 6, at der skulle udarbejdes forslag til 
lokalplan for ny svømmehal ved Kildeskovshallen - Vedtaget med 15 stemmer (C, A, V og Marie 
Brixtofte (B)) for, mens 3 (Kristine Kryger (B), F og Ø) undlod at stemme. 
 
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen. Lokalplanens formål er, at der kan 
opføres en bygning, der kan rumme et 25-meter svømmebassin og et undervisningsbassin i 
tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Udover svømmebassiner vil bygningen også kunne 
anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter, omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion 
nødvendige rum. 
 
Den nye bygning til svømmehalsformål skal placeres i det nordvestlige hjørne af området 
Kildeskoven. Bygningen skal opføres i materialer og i et arkitektonisk udtryk, der er tilpasset øvrig 
bebyggelse i området. 
 
Lokalplanforslaget rummer mulighed for, at det eksisterende sydligste parkeringsareal kan 
udvides, så der kan anlægges flere parkeringspladser. 
 
Der er i henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(VVM) udarbejdet en miljørapport, som skal i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. 
 
Det foreslås, at lokalplanforslaget med ledsagende miljørapport udsendes i 9 ugers offentlig 
høring. 
 
Lokalplanforslaget kan ses via dette link: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=568 
 
I høringsperioden holdes borgermøde. 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=568
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Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen med ledsagende miljørapport vedtages til 
udsendelse i offentlig høring i 9 uger. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Lokalplan 428 for Kildeskovshallen - forslag (4608126 - EMN-2021-07103) 
2. Miljørapport 8.6.22 endelig (4608131 - EMN-2021-07103) 
3. Bilag 1.0 Kildeskovshallen - geoteknik rapport  (4606960 - EMN-2021-07103) 
4. Bilag 1.1 Kildeskovshallen-geoteknik-bilag-1-til-6 (4606979 - EMN-2021-07103) 
5. Bilag 1.2 Kildeskovshallen-geoteknik-bilag-7-til-13 (4606981 - EMN-2021-07103) 
6. Bilag 1.3 Kildeskovshallen-geoteknik-bilag-14 (4567355 - EMN-2021-07103) 
7. Bilag 2 - illustrationer og modelfoto (4607513 - EMN-2021-07103) 
8. Bilag 3 Parkeringsanalyse - Kildeskovshallen (4607515 - EMN-2021-07103) 

9. Bilag 4 Kildeskovshallen - Trafik med lukket 50-meter bassin (4607522 - EMN-2021-07103) 
10. Bilag 5 Støj og vibrationer - Kildeskovshallen (4607525 - EMN-2021-07103) 
 

6 [Åben] Pulje til udgifter vedrørende borgere fra Ukraine  
  
Sags ID: EMN-2022-04895 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har siden udgangen af februar modtaget et større antal borgere fra Ukraine. 
Det medfører en række udgifter for kommunen.  
 
Der foreslås etableret en central pulje på 20,0 mio. kr. til at dække udgifterne. Midlerne fordeles til 
de berørte bevillingsområder i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022.    
 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har siden udgangen af februar modtaget et større antal borgere fra Ukraine, 
som skal boligplaceres, tilbydes dagtilbud og skolegang og hjælpes ind på arbejdsmarkedet m.v. 
Det medfører en række udgifter for kommunen og det er derfor nødvendigt med en særskilt 
bevillingsmæssig hjemmel til at afholde disse udgifter.  
 
Der er pr. 20. maj 2022 modtaget opholdstilladelse til 264 borgere fra Ukraine. Heraf er 126 flyttet 
ind i kommunale boliger, mens de øvrige indtil videre bor privat. Det er imidlertid usikkert, hvor stor 
tilgangen og eventuelt afgangen af borgere vil være i de kommende måneder og dermed hvor 
store udgifterne vil være for hele året.  
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Det foreslås, at der etableres en central pulje til at dække udgifterne og at midlerne fordeles i 
forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022, hvor der er et mere sikkert grundlag at 
vurdere de forventede udgifter på de berørte bevillingsområder i hele 2022 på.  
 
Der forventes primært afholdt udgifter til dagtilbud, skolegang og boligplacering og indkvartering 
m.v. Derudover forventes der afholdt udgifter på administrationsområdet til ekstraansættelser til 
håndtering af myndighedsopgaver m.v. i forbindelse med modtagelsen af borgere fra Ukraine. Der 
kan også blive afholdt udgifter på øvrige områder.  
 
Økonomi 
Det er vanskeligt at skønne udgifternes størrelse, da der er usikkerhed om, hvor mange borgere 
fra Ukraine, der kommer til Gentofte Kommune resten af året.  
 
Der foreslås afsat en pulje på 20,0 mio. kr. Puljen foreslås finansieret af udisponerede midler på 5 
mio. kr. fra den tidligere afsatte flygtningepulje og 15,0 mio. kr. af likvide aktiver. 

 
KL og Regeringen indgik 11. marts 2022 ”Aftale om kommunernes håndtering af fordrevne 
ukrainere”, hvormed parterne er enige om at følge udviklingen i udgifterne til håndtering af 
fordrevne fra Ukraine tæt og håndtere de økonomiske merudgifter for 2022 i forbindelse 
med forhandlinger om kommunernes økonomi for 2023. Finansministeren har i brev til KL 
tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at kommunerne under ét får dækket 
nettomerudgifter, der vedrører borgere fra Ukraine.  
 
Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor stor kompensationen til Gentofte Kommune 
vil blive og dermed hvor stor en del af merudgifterne som vil blive dækket. Status for 
kompensation afrapporteres i forbindelse med den løbende økonomiske rapportering i 
2022.  
 
 

Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller: 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der afsættes en central pulje på 20,0 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende borgere 
fra Ukraine  

2. At midlerne i puljen fordeles i forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2022 
3. At puljen finansieres af udisponerede midler på 5,0 mio. kr. fra tidligere afsat flygtningepulje 

og 15,0 mio. kr.af likvide aktiver. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

7 [Åben] Fælles opfølgning på arbejdsklausuler i Spar 5  
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Sags ID: EMN-2022-05041 

 

Resumé 
Der søges bemyndigelse til, at forvaltningen indgå i drøftelser med indkøbsfællesskabet Spar 5 om 
etablering af en fælles kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler. 
 
Når resultatet af drøftelserne og forhandlinger foreligger, vil sagen blive forelagt på ny med henblik 
på stillingtagen til, om Gentofte Kommune skal deltage i samarbejdet. 

 
Baggrund 
Kontrolindsatsen i dag: 
 
Gentofte Kommune anvender arbejdsklausuler i kontrakter om levering af tjenesteydelser med et 
driftselement og i bygge- og anlægskontrakter. 
 
Det følger af arbejdsklausulen, at løn og arbejdsvilkår for medarbejdere på den opgave, der 
leveres til kommunen, ikke må være mindre gunstige, end hvad der følger af en repræsentativ 
overenskomst på området.  
 
Ved mistanke om overtrædelse af arbejdsklausulen gennemføres kontrol. Kontrol kan også 
gennemføres som stikprøve. Konstateres overtrædelser af arbejdsklausulen kan kommunen enten 
pålægge bod indtil f.eks. en merbetaling til medarbejdere er sket eller ophæve kontrakten helt. 
 
Kontrol udføres i dag af kommunens egne medarbejdere, dog således at der indkøbes ekstern 
bistand ved behov, f.eks. til vurdering af, hvad der er en repræsentativ overenskomst, fortolkning af 
de overenskomster, som ikke anvendes på det kommunale område, vurdering af om 
arbejdsklausulen er overtrådt og til beregning af de beløb leverandøren måtte skulle efterbetale 
medarbejderne. 
 
Det vurderes, at der kan opnås en række fordele ved at etablere et samarbejde med 
indkøbsfællesskabet Spar 5 om en fælles kontrolindsats, i stedet for at Gentofte Kommune selv 
tilrettelægger og gennemfører alle kontrolarbejder, som det er tilfældet i dag.  
 
Spar 5 samarbejdet: 
Gentofte Kommune deltager sammen med 4 andre kommuner (Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-
Taarbæk og Frederiksberg) i det fælles udbuds- og indkøbsfællesskab Spar 5, som blandt andet 
gennemfører en lang række fælles udbud for de 5 kommuner og tillige samarbejder om analyser 
og kontraktstyring. 
  
Idet en lang række af kommunernes kontrakter om levering af tjenesteydelser med et driftselement 
indgås som fælles kontrakter via Spar 5, vurderes der at kunne opnås en række fordele ved at 
udvide det eksisterende samarbejde i Spar 5 til også at omfatte kontrol med overholdelse af 
arbejdsklausulerne. 
 
Et fælles kontrolarbejde kan både bestå af en ren skrivebordskontrol, hvor lønsedler og 
ansættelseskontrakter kontrolleres for overensstemmelse med den/de repræsentative 
overenskomster, eller som en kombination af en udkørende kontrol med interview af kontrollerede 
medarbejdere og en efterfølgende skrivebordskontrol. 
 
Spar 5 kommunernes forvaltninger er enige om, at den fælles kontrolindsats både bør omfatte 
kontrol ved konkret mistanke og et antal stikprøvekontroller, som udvælges på baggrund af 
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konkrete risikovurderinger, hvor eksempelvis arbejdets karakter og leverandørkonstruktionen 
inddrages. 
 
Spar 5-kommunernes forvaltninger har drøftet mulighederne for at opgaven med etablering af en 
fælles kontrolindsats løftes i samarbejde med en ekstern leverandør, f.eks. et revisionsfirma. 
Afdækningen skal også vurdere alternative muligheder for organisering af en fælles kontrolindsats. 
Det kan være at oprette en egen fælles Spar 5-funktion eller at købe kapacitet hos andre 
kommuner, som allerede håndterer et større kontrolarbejde. 
 
En ekstern leverandør forventes at kunne bidrage med erfaring og ekspertise, herunder kendskab 
til relevante overenskomster, og forventes at kunne håndtere intensive forløb med korte deadlines. 
Endvidere forventes en ekstern leverandør at være i stand til hurtigt at skalere en indsats op og 
ned efter behov. Samtidig vurderes det, at kommunerne kan opnå en volumenrabat ved fælles 
indkøb af ekstern bistand, og at der samtidig er potentiale for at kunne effektivisere på kontrollerne, 
hvor der i dag er overlap, når flere kommuner kontrollerer samme leverandør.  
 
Uanset om etableringen af en fælles kontrolindsats sker i samarbejde med en ekstern leverandør, 
vil der fortsat være behov for ressourcer og viden internt i kommunerne, bl.a.  ifht. planlægningen 
af kontrolarbejdet og strategierne herfor og ifht. opfølgning på gennemførte kontroller, herunder 
eksempelvis dialog med alle interessenter og stillingtagen til valg af sanktioner ved overtrædelser 
af arbejdsklausulen. 
 
De nærmere rammer for samarbejdet internt i Spar 5, herunder et eventuelt samarbejde med en 
ekstern leverandør eller andre løsninger, skal afklares nærmere. Blandt andet skal det afklares, i 
hvilket omfang der kan opnås enighed om en fælles strategi for kontrolarbejdet, og i hvilket omfang 
samarbejdet også skal omfatte kontrol med de kontrakter, som kommunerne hver især har indgået 
udenom indkøbsfællesskabet i Spar 5, herunder bygge- og anlægskontrakter, som ikke er omfattet 
af indkøbsfællesskabet. Ved også at lade individuelle kontrakter bliver omfattet af samarbejdet, vil 
der blive ensartethed i kontrolindsatsen uanset om en konkret er indgået med Spar 5 kommunerne 
eller Gentofte Kommune alene.  
 
Det bemærkes, at de øvrige kommuner i Spar 5 også anvender arbejdsklausuler i deres kontrakter 
om levering af tjenesteydelser med et driftselement og i bygge- og anlægskontrakter. 
Arbejdsklausulerne er indført til varetagelse af de samme hensyn, men forskellige formuleringer af 
arbejdsklausulerne medfører en risiko for, at løn og ansættelsesvilkår skal sammenlignes med 
forskellige overenskomster, og at der derfor kan opnås forskellige resultater af den samme kontrol. 
Endvidere er kommunernes sanktionsmuligheder i tilfælde af overtrædelser forskellige. 
Mulighederne for enslydende formuleringer af kommunernes arbejdsklausuler kan også afklares.   
 
Når de nærmere rammer for samarbejdet i Spar 5 om en fælles kontrolindsats er afklaret, vil 
forvaltningen i løbet af 2. halvår 2022 forelægge sagen på ny med henblik på stillingtagen til, om 
Gentofte Kommune skal indgå i samarbejdet, herunder i form af et eventuelt samarbejde med en 
ekstern leverandør, som i givet fald skal etableres gennem et efterfølgende udbud. 

 
 

Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget  
 
At forvaltningen bemyndiges til at indgå i drøftelser med de øvrige spar 5 kommuner om etablering 
af en fælles kontrol med overholdelse af arbejdsklausuler. 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

8 [Åben] Kvalitetstandarder for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-02982 
 

Resumé 
Kvalitetstandarden for pleje- og sundhedsområdet, gældende for 2022 er opdateret med sproglige 
ændringer i forholds til kvalitetsstandarden for 2021. Der er ikke foreslået ændringer i forhold til 
serviceniveauet. 
 

 
Baggrund 
Kvalitetstandarder for 2021 blev godkendt på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. 
maj 2021, pkt. 2, i Økonomiudvalget den 14. juni 2021, pkt. 3, og i Kommunalbestyrelsen den 21. 
juni 2021, pkt. 4.  
 
Ældre-, Social– og Sundhedsudvalget godkender ikke længere alle kvalitetstandarder, og der er 
derfor fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde med 
justering af disse. Der er imidlertid i Lov om Social Service et krav om, at kvalitetstandarder for 
praktisk hjælp og pleje (§ 83), rehabiliteringsforløb (§ 83 a) genoptræning (§ 86) og forebyggende 
hjemmebesøg (§ 79 a) skal godkendes hvert år.  
 
Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik 
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske 
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83. Tilsynspolitikken står beskrevet 
i Kvalitetsstandardens kapitel 3. Forvaltningsgrundlag samt i bilag 3. Forslag til justeringer i 
Tilsynspolitikken forelægges udvalget i dagsorden il mødet den 18. maj 2022. Beslutninger i sagen 
om Tilsynspolitikken vil blive tilrettet i Kvalitetsstandarden 2022.  
 
Der er i kvalitetsstandarden for 2022 indarbejdet en præcisering af, at Arbejdsmiljøloven skal 
efterleves således at medarbejderne kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Kvalitetsstandarden forelægges i en udgave, hvor præciseringen er markeret. Der er 
derudover foretaget layoutmæssige ændringer for at imødekomme webtilgængelighed og sproglige 
tilretninger. Disse ændringer er ikke markeret.  
 
Der er ikke foreslået ændringer i forhold til serviceniveauet. 
 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den forelagte kvalitetstandard lever op til formålet med 
at beskrive kommunens tilbud på en måde, så det danner grundlag for en 
forventningsafstemning mellem borger og kommune. 
Kvalitetstandarderne publiceres på kommunens hjemmeside.  

Link til Gentofte Kommunes hjemmeside - Kvalitetsstandard 2021: Kvalitet og service på ældre- 
og sundhedsområdet - Gentofte Kommune  

 

https://gentofte.dk/aeldre/kvalitet-service-og-tilsyn/kvalitet-og-service-paa-aeldre-og-sundhedsomraadet/?searchterm=kvalitetsstandarder
https://gentofte.dk/aeldre/kvalitet-service-og-tilsyn/kvalitet-og-service-paa-aeldre-og-sundhedsomraadet/?searchterm=kvalitetsstandarder
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Kvalitetsstandarden 2022 har været i høring i Seniorrådet den 20. april 2022 og i Handicaprådet 
den 25. april 2022. 
 
Seniorrådet og Handicaprådet havde ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne for pleje- og 
sundhedsområdet 2022.  
 
 

Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2022 godkendes. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 18-05-2022 
 
 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2022 

 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Kvalitetsstandarder for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2022 (4607827 - 
EMN-2022-02982) 
 

9 [Åben] Revisionsberetning og godkendelse af regnskab 2021  
  
Sags ID: EMN-2022-04918 

 

Resumé 
 
Gentofte Kommunes årsregnskab 2021 blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. 
april 2022, pkt. 16. Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer for og 1 stemme imod, at 
oversende regnskabet til revision. 
 
Kommunens økonomi er robust og udvikler sig generelt fornuftigt og hensigtsmæssigt. Det 
foreliggende regnskab for 2021 er et resultat af den konsekvente økonomistyring og den løbende 
omprioritering og tilpasning af kommunens økonomi som udføres i kommunen på alle niveauer. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2021. 
 
Revisionen har fremsendt følgende: 
1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2021 (bilag 1) 
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2. Bilag 2 og 3 til revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2021, redegørelse til 
ressortministerierne om revisionen af de sociale områder (bilag 2) 
 
Det fremgår af revisionens erklæring og revisionsberetningen, at regnskabet i alle væsentlige 
henseender er rigtigt udarbejdet og i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes 
budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 
 
Revisionsberetningen for kommunens årsregnskab 2021 har ikke givet anledning til forbehold eller 
bemærkninger. 
 
På foranledning af PwC, er der siden forelæggelsen af regnskab 2021 i Kommunalbestyrelsen 25. 
april, indarbejdet en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionerne vedrørende regnskab 
2021. Den aktuarmæssige beregning udviser et beløb på 2.972 mio. kr. Der henvises til 
balanceopgørelsen under posten ”hensatte forpligtelser”, som udover forpligtelser vedrørende 
tjenestemandspension også består af forpligtelser vedrørende arbejdsskade (43 mio. kr.). Således 
er den samlede hensatte forpligtelse efter den aktuarmæssige beregning på i alt 3.015 mio. kr. i 
forhold til 1.631 mio. kr., som forelagt i april. 
  
Afvigelsen skyldes primært ændrede beregningsforudsætninger særligt vedrørende 
diskonteringsrenten, hvor der i den tidligere beregning blev anvendt en rentekurve (EIOPA), som 
samlet svarer til en rente på ca. 4 pct., mens den aktuelt anvendte rentekurve svarer til en rente på 
ca. 0 pct. Diskonteringsrenten bruges til at beregne nutidsværdien af de udbetalinger der forventes 
i fremtiden. En høj diskonteringsrente betyder, at nutidsværdien af forventede udgifter langt ud i 
fremtiden er forholdsvis lav, mens en rente på 0 pct. betyder at nutidsværdien er summen af alle 
fremtidige forventede udgifter.  
 
Den nye aktuarmæssige beregning ændrer ikke på vores aktuelle faktiske udbetalinger, som 
indgår i resultatbudgettet. Ændringen berører kun balanceopgørelsen (jvf. hhv. side 7 i Gentofte-
Beretning hæfte 1 og side 40 i hæfte 2).  
 
Det ajourførte regnskab (Gentofte-Beretning 2021 – hæfte 1 og 2) er vedlagt som bilag. 
 
Ved sagsrevisionen er der fundet to fejl i bevillingssager på området Børn og Familie, som er uden 
økonomisk konsekvens og der er rettet op på processerne. 
 
Ved sagsrevisionen er der fundet tre fejl i bevillingssager på området Beskæftigelse, som er uden 
økonomisk konsekvens og der er rettet op på processerne. 
 

 
 

Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
1. At revisionsberetningen for regnskab 2021 inkl. bilag 1 og 2 godkendes og at beretningen 
sendes til Ankestyrelsen. 
 
2. At årsregnskabet for 2021 godkendes i sin helhed. 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
1. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021 (4602035 - EMN-2022-04918) 
2. Gentofte-Beretning 2021  hæfte 1 - ajourført version (4593662 - EMN-2022-04918) 
3. Gentofte-Beretning 2021 - Hæfte 2  ajourført version  (4593664 - EMN-2022-04918) 
4. Bilag 2 - 3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021 (4602036 - EMN-2022-
04918) 
5. Bilag 4 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2021 (4602037 - EMN-2022-04918) 
 

10 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget Unges Trivsel - sammen og hver for sig. 
Aflevering fra opgaveudvalg  
  
Sags ID: EMN-2022-02913 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens punkt 22, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.  
 
Tre af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på 
et fællesmøde den 30. maj 2022 med henblik på, at Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget samt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni måned.  

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens pkt. 
22, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag.  
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, dagsordenens pkt. 8, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.  
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at give konkrete anbefalinger til, hvordan vi 
kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og 
perfekthedskulturen på godt og ondt. 
 
Opgaveudvalget skulle i sine anbefalinger forholde sig til, hvordan politikere, forvaltning, skole, 
forældre, kultur- og fritidstilbud og andre fællesskaber samt unge selv kan bidrage til at skabe gode 
rammer for unges trivsel. Opgaveudvalget skulle i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og 
erfaringer fra andre kommuner, samtidig med at relevante metoder og forskning inddrages. 
 
Anbefalingerne skulle være målrettet unge ml. 13-25 år, og særligt fokusere på at styrke generelle 
beskyttende faktorer for unges trivsel. 
 
Opgaveudvalget har udarbejdet ”Ungeliv i balance – hvordan kan vi sammen støtte, styrke og 
udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune?”, som er 
vedlagt som bilag.  
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Opgaveudvalget har mødtes 8 gange og undervejs inddraget viden fra eksperter samt erfaringer 
og perspektiver fra borgere og fagpersoner – herunder via 4 arbejdsgrupper: 
 

1. Fokus på problemstillinger i arenaerne: Unge, venner og SoMe. 
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget samt unge og forældre fra Gentofte.  
 

2. Fokus på problemstillinger i arenaerne: Uddannelse, fritidsliv og familie.  
Oplæg om erfaringer fra projektet Karakterfri skole v. Lektor Sebastian Gulmann. 
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget samt forældre og fagpersoner. 

 
3. Fokus på andre kommuners arbejde med unges trivsel og ungeinvolvering med oplæg: 

- ”Bedre sundhed og trivsel blandt unge” om indsatser og best practice i partnerskab 
med ungdomsuddannelserne i Frederiksberg Kommune v. specialkonsulent på 
Forebyggelsesområdet, Michala Heering Brinck.  

- Om ungeinvolvering i unges sundhed og trivsel ved 5 medlemmer af KBH Ungeråd 
og projektmedarbejder fra Hørt Ungdom, Ida Nørgaard Otte. 

Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget. 
 

4. Arbejdsgruppe om Minicamp den 9. marts 2022.  
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget. 
  

Drøftelserne på arbejdsgruppemøderne er efterfølgende blevet inddraget på 
opgaveudvalgsmøderne og har bidraget til at kvalificere opgaveudvalgets videre arbejde. 
 
Opgaveudvalget har desuden stået bag to arrangementer, der bidrog til større viden om 
problemstillinger i relation til kommissoriets opgave samt til ideer til indsatser, der kan indvirke 
positivt på unges trivsel i relation til præstations- og perfekthedskultur.  
 
Opgaveudvalget var således vært for konferencen ”En ung i en præstationskultur – skal vi træde 
på bremsen eller skifte spor” den 6. oktober 2021 i Byens Hus. Der deltog 175 personer – 
forældre, fagpersoner, politikere og unge. Der var oplæg om unges trivsel v. professor fra Institut 
for Folkesundhed, Carsten Obel, og tre unge fra Gentofte Kommune gav indblik i deres personlige 
erfaringer med præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. Undervejs i konferencen 
besøgte publikum 10 ungerettede tilbud, der hver havde en stand på konferencen. Her drøftedes 
væsentlige problemstillinger i relation til præstations- og perfekthedskulturen, og idéer til indsatser 
blev identificeret. Deltagerne kunne desuden skrive et postkort til opgaveudvalget med deres 
tanker om de vigtigste problemstillinger og ideer til indsatser. De indkomne inputs og 30 modtagne 
postkort er efterfølgende inddraget i opgaveudvalgets arbejde. 
 
Opgaveudvalget var desuden vært for Minicampen ”Ung i en præstationskultur” den 9. marts 2022 
på Gentofte Rådhus. Mere end 100 forældre, unge, fagpersoner og politikere deltog. Minicampen 
havde til formål at trykprøve opgaveudvalgets udkast til anbefalinger, og der var videns- og 
refleksionsoplæg om unges trivsel samt indsatser og ideer til at støtte og styrke unge i at håndtere 
præstationskulturen på godt og ondt af hhv. sognepræst Kasper Morville (Præstationsfrie rum), 
leder af musikbunkeren og Ung i Byens Hus, Magnus Jochumsen (Musikkens betydning for 
fællesskaber), centerchef i headspace Gentofte, Rasmus Stage (Unges trivsel),  Sebastian 
Gulmann fra Øregaard Gymnasium (Karakterfriskole) samt ”Spoken word” af Naiha Khiljee og 
Nicoline Christensen om refleksioner og erfaringer på godt og ondt om ungelivet i en 
præstationskultur.  

 
Undervejs drøftede deltagerne i 2 x 6 workshops udvalgets udkast til anbefalinger. Deltagernes 
feedback og input har efterfølgende haft stor betydning for udvalgets videre arbejde med 
anbefalingerne. 
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Herudover har opgaveudvalget, sammen med fagpersoner fra Gentofte Kommune, været på 
studietur til Center for Ungdomsforsknings konference ”Tempo, trivsel og præstation – ny og 
klassisk udsathed i ungdomslivet” den 25. november 2021, hvor forskellige lektorer og professorer, 
primært tilknyttet Center for Ungdomsforskning, holdt oplæg om:  

• Udsathed i ungdomslivet i dag.  

• Growing Up in the Age of Social Acceleration. Between the Imperatives of Parametric 
Optimization and the Longing for Resonance.  

• Mistrivslens forskellige forløb.  

• Indenfor, udenfor eller på kanten - om unges trivsel og mistrivsel i sociale relationer. 
 

Studieturen bidrog til ny viden om unges trivsel og mistrivsel, hvad der kan influere negativt og 
positivt samt stigningen i unges mistrivsel i relation til accelerationssamfundets generelle 
forventning til udviklings- og præstationsforbedring, unges forskellige fællesskaber og dynamikker 
samt disses indbyrdes indvirkning på trivslen. 
 
Programledelsen for EN UNG POLITIK, Ungefagligt Ledernetværk, arbejdsgruppen for EN UNG 
POLITIK samt Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK er desuden blevet inddraget undervejs 
med henblik på at kvalificere problemfelt, indsatser og målsætninger. 
 
De mange involverede aktører har generelt givet udtryk for, at problematikken unges trivsel i 
relation til præstations- og perfekthedskultur er meget relevant, og der har været stort engagement 
blandt deltagerne i forhold til både at indkredse problemfeltet, pege på relevante målsætninger og 
komme med input til indsatser. 
 
Handicaprådet har løbende været orienteret om opgaveudvalgets arbejde, og medlemmer fra rådet 
deltog desuden i Minicampen ”Ung i en præstationskultur” den 9. marts 2022.  
 
Handicaprådet har under processen bidraget med en opmærksomhed på, at nogle gange kan et 
handicap være en barriere mod at deltage i det sociale liv for unge, hvilket særligt har vist sig 
under Corona-nedlukningerne, og at inklusionen af unge med handicap i GFO-er og skoler er vigtig 
for trivslen for unge med handicap. Handicaprådet har videre foreslået, at ’handicap’ blev tilføjet 
under problematikker i arenaen Familie. Dette har opgaveudvalget indarbejdet i anbefalingerne.  
 
Anbefalingerne fra Opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig har derudover været 
sendt i høring hos Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget. 
 
Handicaprådet tilslutter sig i deres høringssvar generelt anbefalingerne og dets betragtninger. Dog 
gør rådet opmærksom på forhold, der kan gøre situationen særligt udfordrende for unge borgere 
med handicap. Da forholdende er individuelle, vil også løsningerne variere, og det bemærkes 
særligt relevant at sondre mellem unge med handicap på bosteder – hvortil der typisk er knyttet 
professionelle aktører – og unge med handicap i eget/familiens hjem, hvor kvalificeret bistand til de 
nære omgivelser er nødvendig for at håndtere de særlige udfordringer. Opgaveudvalget har 
overleveret rådets høringssvar til forvaltningen, og det er vedlagt som bilag.    
 
Folkeoplysningsudvalget kunne ikke nå at holde et møde om anbefalingerne, men Susanne 
Korsgaard, repræsentant fra BUS i Folkeoplysningsudvalget (via Katja Johansen), og Mitzi Reinau, 
repræsentant fra DH-Gentofte i Folkeoplysningsudvalget, har indsendt individuelle bemærkninger 
med specifikke opmærksomhedspunkter. Disse er vedlagt som bilag. 
 
Anbefalingerne har ikke været i høring i Integrationsrådet, da rådet har været under konstituering i 
høringsperioden. 
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Lægekontaktudvalget (samarbejdsforum for praktiserende læger i Gentofte og repræsentanter fra 
Gentofte kommune) har også ønsket at følge opgaveudvalgets arbejde, og de drøftede på deres 
møde den 7. december 2021 opgaveudvalgets formål og hovedproblematikker, og bemærkede 
hertil:  

• At aldersgruppering kunne være relevant i relation til målrettede indsatser. 

• At det i forhold til skole-fravær ville give mening at opdele i to grupper: De, der har fravær, 
og de, der er i risiko for det. 

• At kommunikation med fordel kan foretages ’fra ung til ung’ i stedet for ’fra voksen/ekspert 
til ung’.  

• At nogle unge hænger ud i grupper på gaden og derfor kan opsøges der. 

• At nogle forebyggelsesindsatser med fordel kan påbegyndes tidligere (i skolen). 

• At udfordringerne hos dem, der er svære at fange, ofte er størst. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At ”Ungeliv i balance – hvordan kan vi sammen støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere 
præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune?” vedtages.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 
 
 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2022 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 

 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 

 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Børneudvalget 
 
 Dato: 30-05-2022 
 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Bilag 
1. Kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig (4518695 - EMN-
2022-02913) 
2. Et ungeliv i Balance (4578949 - EMN-2022-02913) 
3. Høringssvar fra DH-Gentofte til Folkeoplysningsudvalget vedr. Et liv i balance (4518988 - 
EMN-2022-02913) 
4. Svar fra Susanne Korsgaard (BUS) på Høringsmateriale (4518987 - EMN-2022-02913) 
5. Handicaprådet - høringssvar (4513173 - EMN-2022-02913) 
 

11 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-08221 
 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

12 [Lukket] Drøftelse af etablering af nyt klubhus i Gentofte Sportspark 
 
 

13 [Lukket] Sag om udbud 
 
 

14 [Lukket] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
 

15 [Åben] Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-07075 

 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Høringsnotat 
Dato: 8. maj 2022 

     Sagsnr.: EMN-2022-04075 

       

 

Høringsnotat - Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By. 

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. Ved 

indsigelsesfristens udløb den 4. maj 2022 havde Plan og Byg modtaget 6 høringssvar. 
 

 

Bemærkningerne omhandler følgende emner: 
 

1. 

Bevaring af stråtagene i Skovshoved By 

 

I alle de indkomne høringssvar udtrykkes positiv holdning til at sikre stråtagene i Skovshoved By. 

 

Bemærkninger:  

Ingen bemærkninger. 
 

Ændringsforslag: 

Ingen ændringer. 

 
 

2. 

Ændringsforslag vedr. tagkonstruktioner 

 
En henvendelse har følgende specifikke kommentarer: 

 

A. 
Indsiger anfører, at der er sket mange ændringer af en række af husene med stråtag. Indsigers hus er 1 blandt 

3 huse i række, hvor der på alle er sket markante ændringer med tilbygninger, fjernelse af skorstene, ændring 

af kviste, som kun i begrænset omfang harmonerer med det aktuelle lokalplanforslag. 

 
Indsiger finder, at det for mange af de stråtækte huse vil det være værdifuldt at kunne foretage andre 

bygningsmæssige ombygninger, der bringer det i bedre overensstemmelse med det oprindelige miljø. 
 

 

B. 

Indsiger har gennem de sidste 1,5 år drøftet forslag til ændringer af eget hus. Indsiger sendte samme dag, 
som forslaget blev offentliggjort, 3. forslag til ændringer/projekt og anmoder om at forslaget, som er 

vedhæftet høringssvaret, behandles under den gamle lokalplan 21, alternativt behandles parallelt med den 

politiske behandling af den nye lokalplan. 
 

C. 

Ved spring imellem tage, der er sammenbygget, er der risiko for fugtskader, ringe brandsikring mm. Indsiger 
foreslår derfor en tilføjelse. 

 

Ændringsforslag til § 3.2. 
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Tilføjelse: 

”ikke foretages ændring i tagkonstruktion medmindre det drejer sig om forbedring af brandsikring og 
udbedring af niveauforskelle imellem hosliggende tage” 

 

Bemærkninger:  

Ad. A. 

 

Lokalplanforslaget indeholder ikke beskrivelser af eksisterende stråtage, hvor der er gennemført markante 
ændringer, da forslaget kun regulerer fremtidige forhold.  

 

Formålet med lokalplanforslaget er at sikre de stråtage, der er tilbage i Skovshoved By, ikke får anden 
tagbeklædning. Stråtage er en gammel tagtype, der udover at være udført i miljøvenlige materialer, er meget 

karaktergivende. Dette er med til at sikre en særlig æstetik og atmosfære, som er med til at fortælle historien 

om og understøtte bymiljøet i Skovshoved By. 

 

Forslaget fastsætter kun bestemmelser gældende for stråtage. Øvrige forhold, der vedrører 

bygningsmassen i Skovshoved By, herunder tilbygninger, er reguleret gennem bestemmelserne i 

Byplanvedtægt 21, som efter denne lokalplans endelige vedtagelse, fortsat vil være gældende.  

 

Lokalplanforslaget skal sikre de historiske byggetraditioner. Hensigten med bestemmelserne er blandt andet 
at fremtidige ombygningsarbejder bringer et stråtækt hus, som har gennemgået adskillige til tider uheldige 

ombygninger, i bedre overensstemmelse med det oprindelige miljø. 

 
 

Ad. B. 

Når et lokalplanforslag sendes i offentlig høring, indtræder de midlertidige retsvirkninger. Alle ansøgninger, 

der ikke har fået en byggetilladelse forinden høringens start, vil være omfattet af de midlertidige 
retsvirkninger, hvilket også er tilfældet i denne sag. I den konkrete sag er der ikke fremsendt en ansøgning 

om byggetilladelse, men et projektforslag, der skulle ligge til grund for en drøftelse på et formøde. 

 
I forbindelse med behandling af høringssvarene tages der ikke stilling til den konkrete sag. Sagen behandles 

af forvaltningen i henhold til gældende plangrundlag, herunder i givet fald vedtagne Lokalplan 421 Stråtage i 

Skovshoved By. 
 

Ad. C. 

Det fremsendte forslag vil være en hensigtsmæssig tilføjelse til lokalplanen. 

 

Ændringsforslag: 

Tilføjelse til § 3.2. 

 

”Dog gælder, at tagkonstruktionen kan ændres, hvis der derved sker en udligning af niveauforskelle imellem 
sammenbyggede tage, og efter at Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde.” 

 
 

Sammenfatning 

Høringen har givet anledning til følgende forslag til ændring i lokalplanen. 

 

Ny fuld version af § 3.2 

 
Der må ikke foretages ændringer i tagkonstruktionen, hvorved taget ændrer form, udtryk, hældning eller 

størrelse. Dog gælder, at tagkonstruktionen kan ændres, hvis der derved sker en udligning af niveauforskelle 

imellem sammenbyggede tage, og efter at Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 
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Vedligeholdelse eller udskiftning af tagmaterialer på tagflader må kun ske med traditionelle materialer som 
eksempelvis rør af rørtang eller strå. 

 

Uanset ovenstående kan der lægges en eller to rækker tagtegl ved tagfod, Kun den ene række tagtegl må 

være synlig. 
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Høringssvar      
      Dato 8. maj 2022 

    Sagsnr.: EMN-2022-02491/EMN-2022-04075 

 
 

 

Forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By 

 
 

 

Høringssvar indkommet i høringsperioden  

 

 

1. 

Vibeke Preisler 

Friluftsrådets kontaktperson for Gentofte km 
 
Friluftsrådet kan støtte forslaget om bevaring af stråtage af hensyn til kulturmiljøet. 
 
 

2. 

Kaj Sidenius  

Formand for Skovshoved bys Grundejer og Bevaringsforening  
 
Skovshoved bys Grundejer og Bevaringsforening   
Har modtaget lokalplan forslag 421  i høring  
vedrørende bevaring af stråtage i skovshovedby  
 
Bestyrelsen er meget glade for at Gentofte Kommune har udarbejdet dette lokalplanforslag 421 det 
vil være til stor gavn for bymiljøet  
Stor opbakning her fra  
 

 

3. 

Strandvejen 246 
 

Stråtagene på de gamle fiskerhuse i Skovshoved By er absolut en væsentlig del af den fredning af bymiljøet, 
der allerede er beskyttet mod "ødelæggelse". En del af de gamle fiskerhuse har desværre allerede fået ny 
tagbelægning og det forringer det miljø, man allerede har besluttet at bevare. 
 
Jeg vil derfor på det stærkeste anbefale at man sikrer bevarelsen af de resterende stråtage i Skovshoved By.  
 

 

4. 

Strandvejen 262e 

 
Jeg har modtaget lokalplan forslag 421 i høring  
For at bevare de sidste stråtage i Skovshoved by  
Det er rigtig rart at der bliver holdt FAST i en bevaring af  
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en del af bymiljøet  
Det er der et meget stort behov for  
før det forsvinder  
 
Det er et rigtig godt lokalplan forslag  
 

 

5. 

Strandvejen 262E 

 
Stråtagene i Skovshoved er en stor del af det gamle fisker lejes charmerende udtryk, og at bevare de 
stråtage der er tilbage vil være en stor gevinst for byens miljø, en by der er unik og bør på alle måder 
beskyttes imod den modernisering tiden tilbyder. Byens miljø og særpræg skal der værnes om i stor grad og 
derfor vil en bevaring af stråtagene være et meget vigtigt tiltag.  
 

 

6. 

Strandvejen 301D 

 
Kommentar til lokalplan. 
Overordnet finder vi det væsentligt, at så meget af det nuværende miljø med stråtage bevares I 
Skovshoved, hvorfor det giver mening med et nyt lokaplanforslag. 
Imidlertid er der for nuværende lavet så mange ændringer af en række af husene med stråtag. Det drejer 
sig om tilbygninger, markante ændringer af kviste mm. Dette er ikke illustreret i det fremsendte 
lokalplanforslag. Vores hus er 1 blandt 3 huse i række, der alle har gennemgået markante ændringer med 
tilbygninger, fjernelse af skorstene, ændring af kviste, som kun i begrænset omfang harmonerer med den 
aktuelle lokalplan.  Vi finder, at det for mange huse vil være værdifuldt at lave ombygninger, der bringer et 
stråtækt hus, som har gennemgået adskillige ombygninger i bedre overensstemmelse med det oprindelige 
miljø, som beskrevet i oplæg til lokalplanforslag.  Dette er der slet ikke taget hensyn til i det noget rigide 
forslag. Hvis man eksempelvis vil fjerne skæmmende tilbygninger og i stedet foretage tilbygning, der bedre 
harmonerer med bymiljøet i Skovshoved. Endelig er der slet ikke i oplægget taget hensyn til brandsikring. 
Lokalplanforslag ligner i høj grad en fredning uden hensyntagen til de behov, der kan være for den meget 
tætte bygningsmasse, der på mange måder ikke lever op til nutiden. 
Vi har over det seneste 1.5 år været i dialog med Tekniks afdeling (Byggesag 2021-578 (513903)) mhp 
ændring af vores hus (Strandvejen 301D), så det for os øger anvendelsesmulighederne, tager hensyn til 
brandsikring og bringer huset nærmere sit oprindelige udtryk. Det medfører nedlæggelse af 2 tilbygninger, 
ændring af taghældning, vel at mærke til 50%, som i lokalplan 21, ændring af kviste så de får et udtryk som 
illusteret på fremsendte, en tilbygning med stråtag i stedet for de 2 uden. Vi har tidligere fremsendt 2 
forslag til kommunen og haft 2 dialogmøder. Senest har vi 8 timer før lokalplanforslaget kom i vores e-boks 
sendt et 3. oplæg, som stemte overens med de korrektioner vi blev opfordret til at lave efter vores seneste 
møde. Vi er således bragt i en penibel situation efter forbrug af mange arkitekttimer og opmålinger. 
Vedhæftet vores forslag, som vi vil anmode om behandles under den gamle lokalplan 21, alternativt 
behandles paralelt med den politiske behandling. 
Vores arkitekt fremsendte følgende tekst og projektforslag samme dag om eftermiddagen, som vi modtog 
lokalplanforslaget. Vedhæftet forslag og billeder (visende tilbygninger på vores hus, niveauforskelle i tag), 
der viser tilbygninger. 
Huset fremstår i dag med et noget slidt stråtag uden brandmur til nabo, samt to tilbygninger som 
henholdsvis indeholder køkken og bad/toilet. Disse "knaster" ønsker vi at fjerne så den oprindelige 
bygningskrop igen vil blive synlig, men bygherre har jo stadig brug for disse kvm, og vil vil derfor gerne 
tilføje huset en tilbygning, som ligger i direkte forbindelse med eksisterende husrække. Tilbygningen vil 



 3 af 3 3 

placere sig mellem hus og betonvæg, som skærmer for terrænet, og indeholde opholdsrum samt bad/toilet 
i stueetagen og på tagetagen vil der etableres soveværelse.  
Vi ønsker at hæve eksisterende tag med ca 50-60 cm, så der kan etableres forsvarlig isolering uden at det 
skal kompromittere loftshøjden i eksisterende tagetage, samt etablere en brandkam mod nabo så 
bygningsreglementet overholdes.  
Den nye tilbygning vil have taghøjde som ligger ca 70 cm højere end den eksisterende bygning og vil 
dermed skabe en indvendig loftshøjde som er mere brugbar for ejer. Vi har arbejdet meget på, at denne 
tilbygning underlægger sig eksisterende bygning krop, og komplementere områdets særkende med stråtag 
og originale sammenbygninger af huse, som variere i størrelser og udtryk. 
Vi ønsker at den sydvendte facade bliver udstyret med 3 kviste, og mod nord bliver der ilagt ovenlys så det 
dobbelthøje rum bliver oplyst af både direkte og inddirekte lys. Tilbygningens facade mod syd bliver 
udstyret med en større åbning, med foldedør, som er inspireret af de portåbninger man kan finde i 
området.  
 
 
Paragraf 3. Styk 3.2 
Her nævnes, at der ikke må ændres på hældning af tag. I den tidligere lokalplan 21 stod der, at taghældning 
skulle være 50%. Vores hus ligger i en række af 3 stråtækte huse og har en lavere hældning end de øvriges, 
formentlig betinget af sammenfald. Alternativt er tagene på de øvrige 2 huse blot lavet højere ved 
udskiftning. Ved udskiftning af vores tag uden ændring vil der atter være spring imellem tagene med risiko 
for fugtskader, ringe brandsikring mm. Vi finder derfor ikke formuleringen hensigtsmæssig. 
Vil foreslå, at der tilføjes ”ikke foretages ændring i tagkonstruktion medmindre det drejer sig om forbedring 
af brandsikring og udbedring af niveauforskelle imellem hosliggende tage” 
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Lokalplanens baggrund
I Skovshoved By er flere af de gamle bygninger tagdækket med strå eller rør og er med til at fortælle
historien om en bydels udvikling. Denne kulturarv ønsker Kommunalbestyrelsen at bevare for
eftertiden ved, at der fastlægges bevaringsbestemmelser for stråtage.

Den gamle bydel i Skovshoved har siden 1976 været omfattet af Byplanvedtægt 21 Partiel
Byplanvedtægt for et område i Gentofte Kommune beliggende langs Strandvejen ud for Skovshoved
Havn. I 2011 blev anvendelsesbestemmelserne for Lindegården ændret med vedtagelsen af Lokalplan
320 for et område i Skovshoved By, således at ejendommen kan anvendes til enten aktivitetshus eller
til bolig. I 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 366 om hegning i Skovshoved By, der skal
sikre, at man kan orientere sig horisontalt i byrummet og overskue rummene mellem husene. Ingen af
disse lokalplaner sikrer bevarelse af stråtagene.
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Eksisterende forhold
Skovshoved By er et særligt område i Gentofte Kommune med egen identitet. I 1834 var Skovshoved
et større fiskerleje med huse på begge sider af Strandvejen, men helt tilbage i 1370 omtales stedet,
som sandsynligvis på daværende tidspunkt kun bestod af fiskerhytter/fiskeboder. Husenes beskedne
udformning og tætte beliggenhed er stadig et typisk billede af et fiskerleje.

Lokalplanområdet ligger i Klampenborg-Skovshoved bydel i den nordøstlige del af Gentofte Kommune
ud til Kystvejen og Skovshoved Havn.   
  
Området afgrænses mod vest af villabebyggelse, mod øst af Kystvejen og Skovshoved Havn, mod
nord af etageboliger og mod syd af villabebyggelse.   

I kommuneplanen er lokalplanområdet udpeget som del af værdifuldt kulturmiljø, og de væsentligste
bærende bevaringsværdier i Skovshoved gamle bydel er bebyggelsesstrukturen i det tidligere
fiskerleje: smalle slipper, lave hegn og stedets historie, hvor stråtagene er med til at fortælle denne
historie.
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med lokalplanen er at sikre og bevare de eksisterende stråtage i Skovshoved By.
Lokalplanen vil udgøre et supplement til gældende planer for området.

To af de på kortbilaget markerede stråtækte bygninger på matrikelnumrene 34 og 32a, begge
Skovshoved, er beliggende inden for Lokalplan 320, hvor de er udpeget som bevaringsværdige.
Fremadrettet vil disse bygninger være omfattet af såvel bevaringsbestemmelser i Lokalplan 320 som
de mere detaljerede bestemmelser i nærværende lokalplan. De øvrige markerede stråtækte bygninger
på kortet er omfattet af Byplanvedtægt 21.

Stråtage er en gammel tagtype, der udover at være udført i miljøvenlige materialer, er meget
karaktergivende. Dette er med til at sikre en særlig æstetik og atmosfære, som er med til at fortælle
historien om og understøtte bymiljøet i Skovshoved By.

Et stråtag er et tag, hvor tagbeklædningen består af naturmaterier som rør fra planten tagrør, strå fra
elefantgræs eller langhalm (rugmalm). Tagmaterialet er fleksibelt og kan tilpasses i forhold til
skævheder og optage ujævnheder, og samtidig har det også en god isoleringsevne. 

Lokalplanen giver mulighed for, at tagene kan afsluttes med en række teglsten ved tagfoden. Lægges
to rækker teglsten, må kun den ene række være synlig.

Lokalplanen skal sikre de historiske byggetraditioner, og derfor skal tagryggen, på stråtage kaldet
mønning, beklædes med traditionelle materialer og ikke med nyere materialer som kobber, zink eller
lignende.

Stålskorstene, uagtet at de er farvelagt i en mørk farve, vil visuelt afvige fra traditionelle skorstene.
Derfor skal en evt. stålrørsskorsten føres inden i en muret skorsten. Derimod vil der være mulighed for
udluftningshætter i begrænset omfang. 
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændring, Lov nr. 1833 af 8.
december 2020 § 6, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:
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§ 1 Formål
1.1
Det er lokalplanens formål at bevare stråtage i Skovshoved By og dermed sikre kulturmiljøet.
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§ 2 Område og zonestatus
2.1
De ejendomme, der er omfattet af lokalplanens bestemmelser, er angivet på kortene.

2.2
Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:

2a, 2c, 4a, 5a, 6r, 8b, 11b, 16a, 18a, 20c, 20b, 20d, 21a, 21d, 32a, 34, 36a, 39a, 40a, 41e, 41b, 43a,
43b, 44a, 44b, 44d, 45c, 47c, 47h, 48b, 49b, 50a, 51a, 51b, 61a, 67a, alle af Skovshoved.

2.3
Lokalplanens område ligger i byzone.
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§ 3 Bevaringsbestemmelser
3.1
Stråtage er bevaringsværdige, og bygninger som er angivet på kortene, må ikke nedrives.

Ændringer eller udskiftning af stråtage, kviste eller tagvinduer eller dele heraf må kun ske, hvis
Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

3.2
Der må ikke foretages ændringer i tagkonstruktionen, hvorved taget ændrer form, udtryk, hældning eller
størrelse.

Vedligeholdelse eller udskiftning af tagmaterialer på tagflader må kun ske med traditionelle materialer
som eksempelvis rør af rørtang eller strå.

Uanset ovenstående kan der lægges en eller to rækker tagtegl ved tagfod, Kun den ene række tagtegl
må være synlig.

3.3
Eksisterende kviste må ikke ændre form eller størrelse.

Ruder i kvist- og tagvinduer med dertilhørende karme og sprosser skal have samme proportioner som
de eksisterende. Dog gælder, at kviste eller tagvinduer kan ændres, hvis der derved sker en bedre
tilpasning til husets arkitektur, efter Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Kviste skal beklædes med samme udvendige materiale som tagfladerne, og kun med
Kommunalbestyrelsens tilladelse kan der undtagelsesvis bruges andre materialer.

Kviste og tagvinduer skal integreres i tagflader, så de med hensyn til udformning, farvevalg, materialer
og placering er tilpasset husets arkitektur.

3.4
Tætningen af overgangen mellem de to tagflader, kaldet mønningen på stråtage, skal
belægges/konstrueres af traditionelle materialer som tang, lyng, tagrør eller halm og evt. fastgjort med
kragtræ eller trådnet.

3.5
Skorstene må ikke nedrives, og ingen skorsten må ændres eller nyopføres uden Kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
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Skorstene og de hertil knyttede inddækninger skal i størrelse, form og materiale være som de
oprindelige. Ændringer må kun forekomme, hvis der sker en bedre tilpasning til taget og husets
arkitektur og med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Nye skorstene skal i udtryk, størrelse, form og materiale være tilpasset taget og husets arkitektur.

Skorstene skal være opført i teglsten og fremstå i enten blank eller pudset/malet mur. Farven på
skorstene skal svare til farven på husets facade. 

Stålskorstene må ikke være synlige og skal føres inden i en muret skorsten, jf. ovenstående. 

Der kan etableres nødvendige udluftningshætter i tilpasset form og farve, efter at Kommunalbestyrelsen
har givet tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

Skorstene må ikke opføres med inddækninger af zink, stål eller andre metaller.

3.6
Sternbrædder og vindskeder må kun med forudgående tilladelse fra Kommunalbestyrelsen fremtræde i
andre farver end hvidt, sort eller jordfarverne: Okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop
eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Sternbrædder og vindskeder må også
fremtræde ubehandlet.

Det gælder også ved udvendige vedligeholdelsesarbejder, hvor anden farve tidligere har været anvendt.

Sternbrædder må ikke inddækkes med zink eller anden form for metal.

3.7
Vandrette brædder, der opsættes under kviste- og tagvinduer samt under skorstene, må kun udføres i
nåletræ og kun fremtræde ubehandlet.
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§ 4 Retsvirkninger
4.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

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

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

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra
Kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
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Kort og bilag
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Lokalplan 421 - Stråtage i Skovshoved By

MÅL

GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2021
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! Lokalplanafgrænsning

Bygning med stråtag
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Bygning med stråtag
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Bilag 1 

 

Eksempler på stråtage i Skovshoved By 

som inspiration i forhold til § 3. 
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2021
Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 2.B48 - Skovshoved gammel bydel og i enkeltområde 2.B52
Strandvejen 295 og 297 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune. Områdernes anvendelse
fastsættes til boligområde, åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med
rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner
Nærværende lokalplanområde er omfattet af Byplanvedtægt 21 Partiel Byplanvedtægt for et område i
Gentofte Kommune beliggende langs Strandvejen ud for Skovshoved Havn, Lokalplan 320 for et
område i Skovshoved By,  Lokalplan 366 Hegning i Skovshoved By, Lokalplan 395 Temalokalplan for
altaner og tagterrasser og Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer.
Ovenstående planer vil fortsat være gældende ved denne lokalplans endelige vedtagelse.

To af de på kortbilaget markerede stråtækte bygninger på matrikelnumrene 34 og 32a, begge
Skovshoved, er beliggende indenfor Lokalplan 320, hvor de er udpeget som bevaringsværdige.
Fremadrettet vil disse bygninger være omfattet af såvel bevaringsbestemmelser i Lokalplan 320 som
bestemmelserne i nærværende lokalplan. De øvrige markerede stråtækte bygninger på kortene er
beliggende indenfor Byplanvedtægt 21.

Servitutter
Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse
bestemmelser, vil fortsat være gældende.

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

Fredning og bevaringsplanlægning
Ifølge Kommuneplan 2021 har det gamle Skovshoved kulturhistorisk betydning som fiskerflække og
bebyggelse, der kan dateres tilbage til 1600-tallet. Her søges såvel bebyggelsen som sammenhængen
med kystlandskabet bevaret. De fleste bygninger er typisk fra 1800-tallet. Husenes beskedne
udformning og tætte beliggenhed er stadig et typisk billede af et fiskerleje.

I kommuneplanen er lokalplanområdet del af KYSTMILJØER, Fiskelejer Skovshoved, som er udpeget
som værdifuldt kulturmiljø.
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De bærende bevaringsværdier som kystmiljø er:

Bebyggelsesstrukturen i det tidligere fiskerleje: smalle slipper, lave hegn og bygningernes lille
skala, som understøttes af træer i haver og levende hegn i skel.
Det ubebyggede, grønne fællesareal ved Kystvejen, der afspejler fiskerlejets tilhørende
stejlepladser og strand.
Skovshoved Hotel som badehotel.
Havnens røde træbebyggelser fra 40’erne, der også er fastholdt i de nyere bebyggelser.
Arne Jacobsens fredede tankstation fra 1937.

Klimatilpasning 
Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. 

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

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra
Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold
Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og
parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer
Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller
andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold
Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at
jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, og jordflytninger skal derfor anmeldes til
miljømyndigheden i Gentofte Kommune.

Spildevand
Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til
spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af, at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde
håndteres lokalt på egen grund.

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

Kystnærhed
Lokalplanen er omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområder.
Lokalplanen omfatter udelukkende bevarende bestemmelser om stråtage, hvorfor kysten og dennes
profil ikke vil blive påvirket.
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Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder
end Gentofte Kommune.

Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov, hvor
almenvellet kræver det, og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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Miljøvurdering
Det er vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter. Planen omfatter et mindre, lokalt område, og planens eneste formål er at sikre og
bevare eksisterende stråtage.
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller
i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte
som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen
give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge-
eller anlægsarbejde.

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

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. februar 2022 og indtil forslaget er endeligt vedtaget,
dog højst indtil den 3. februar 2023.
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Status
Forslag til Lokalplan 421 Stråtage i Skovshoved By er:

vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 31. januar 2022,
offentliggjort den 3. februar 2022
i høring frem til den 4. maj 2022.
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Lokalplanens baggrund
Ifølge bygningsreglementet forudsætter opførelse af og om- og tilbygninger til kolonihavehuse
byggetilladelse, hvis ikke deres størrelse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanvedtægt eller
tinglyst deklaration godkendt af en offentlig myndighed.

Kolonihaveforeningen Tuborg Haveby er omfattet af Byplan 8 fra 1949, der fastsætter
bebyggelsesregulerende bestemmelser, der er tilpasset områder med villaboliger. Samtidig medfører
byplanen, at der ikke kan gives byggetilladelse til nye kolonihavehuse, da det vil stride mod planen.
Bestemmelserne - herunder at der kun kan opføres en bygning på hver matrikel – er dels ikke i
overensstemmelse med de faktiske forhold i Tuborg Haveby, dels uhensigtsmæssige i forhold til
anvendelsen som kolonihaveområde.

Da der i Tuborg Haveby allerede er opført flere bygninger på hver af de matrikler, som udgør
haveforeningen, vil der i medfør af byplanvedtægten ikke kunne gives byggetilladelse til nye
kolonihavehuse.

Gentofte Kommune ønsker fortsat, at Tuborg Haveby skal fungere som kolonihaveområde, og har
derfor udarbejdet Lokalplan 426 for at skabe et plangrundlag, der afspejler kommunens hensigt for
området samtidig med, at det letter kommunens administration i forbindelse med ændringer af
kolonihavebebyggelsen og tydeliggør for kolonihaveejerne, hvordan de kan disponere over deres
kolonihave.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i Vangede Bydel langs Gentofterenden mod øst. Mod syd afgrænses området
af Ellegårdsvej og mod nord af boligerne langs Ellebækvej. Mod vest afgrænses området af boligerne
langs Ellegårdsvænge.

Lokalplanområdet indeholder kolonihaverne Tuborg Haveby og boligerne Ellegårdsvænge 8A-8H.

Tuborg købte i 1928 Nordre Ellegård med de nærliggende jorder langs Gentofterenden for at indrette
kolonihaver til sine bryggerimedarbejdere. Tuborg havde tidligere haft en haveforening på lejet jord ved
Ryparken, men denne var blevet opsagt.

I 2003 blev kolonihaverne solgt til lejerne, og Tuborg Haveby overgik til en andelshaveforening. I de
følgende år solgtes også de gamle gårdbygninger. Gårdbygningerne var blevet indrettet til
arbejderboliger af Tuborg, og blev renoveret i 2010'erne.

Udsnit af kort over København og omegn, udarbejdet i 1850-1880, der viser Ellegården med
lokalplanens omtrentlige afgrænsning i rød streg. Til venstre på kortet ses Vangedevej i nord-
sydgående retning. Til højre ses Lyngbyvej i nordvest-sydøstgående retning, og i toppen ses en flig af
Gentofte Sø.

Gårdbygningerne er udpeget som bevaringsværdige. De seneste års renoveringer har dog fjernet
meget af den oprindelige arkitektur. Bevaringsværdien bygger dog primært på den kulturhistoriske
værdi som en af de få overlevende gårde i Gentofte. Bygningernes placering omkring den tidligere
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gårdsplads vidner stadig om deres ophav.

Kolonihaverne ligger i en landskabelig gryde ved Gentofterenden, og gårdbygningerne, der er opført
på et lokalt fremspring, rager op i lokalplanområdet og udgør et fikspunkt, der kan ses over tagene på
de lave kolonihavehuse. Forskellen mellem lokalplanområdets højeste og laveste punkt er ca. 4,5 m.

Lokalplanområdet omfatter 20 ejendomme og har et samlet areal på ca. 3,6 ha ekskl. vejarealer.

Kolonihaverne er opdelt i 70 havelodder med en gennemsnitlig størrelse på ca. 430 m2 og en
gennemsnitlig bebyggelsesgrad på ca. 19.
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med lokalplanen er at fastholde området som kolonihaveområde med enkelte helårsboliger i
den tidligere Ellegårds bygninger. Lokalplanen har til formål at fastsætte ensartede bestemmelser for
omfang og placering af nye kolonihavehuse, at sikre bevaringsværdige bygninger og det
bevaringsværdige bymiljø Tuborg Haveby og at fastholde områdets grønne udtryk, som er en del af
kommunens grønne struktur. Derudover er det lokalplanens formål at ophæve utidssvarende planer og
servitutter.

Lokalplanen er opdelt i to delområder. Delområde A omfatter kolonihaveforeningen Tuborg Haveby, og
delområde B omfatter boligerne i den tidligere Ellegårds bygninger. Lokalplanen fastsætter, at de to
delområder udelukkende må anvendes, som de gør i dag til henholdsvis kolonihaver og helårsbolig.

For at forhindre, at kolonihaver bliver udnyttet til helårsboliger, fastlægger lokalplanen, at
kolonihaverne ikke må anvendes til overnatning fra november til og med februar. Dog er det tilladt at
overnatte i skoleferierne (jule- og vinterferien), samt den sidste weekend i november og januar.

Vejledende oversigt over overnatningssæsonen. Med orange er angivet den tid, hvor det er tilladt at
overnatte i kolonihaverne.
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Lokalplanen indeholder også bestemmelser, der forhindrer yderligere udstykning i området.

For at bevare kolonihaveområdets udtryk sikrer lokalplanen, at de eksisterende kolonihavelodder ikke
må nedlægges. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til nedlæggelse af
kolonihavelodder, blandt andet hvor det er nødvendigt for at opfylde anden lovgivning. Nedlæggelse af
kolonihaver kræver desuden tilladelse i henhold til kolonihaveloven.

Derudover sikrer lokalplanen, at der ikke ved ændringer i havelodderne opstår uhensigtsmæssigt store

eller små havelodder, idet havelodderne ikke må blive større end 500 m2 eller mindre end 300 m2. De

lodder, der i dag er større end 500 m2 eller mindre end 300 m2, må dog gerne gøres henholdsvis
mindre og større, selvom de ikke derved får en størrelse inden for det tilsigtede interval.

For at sikre strukturen i området fastsætter lokalplanen, at de eksisterende stier ikke må hverken helt
eller delvist nedlægges. Det omfatter stier i begge delområder og medfører også, at stier ikke må
afspærres ved barrikader eller lignende. Bestemmelsen forhindrer ikke, at der kan etableres låger og
lignende ved ejendomsskel.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om omfang af nyt byggeri i delområde A. Delområde B er
allerede fuldt udbygget, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse, udover garager, skure og
anden sekundær bebyggelse. Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser for sekundær bebyggelse i
delområde B, og disse er derfor udelukkende reguleret af bygningsreglementets normale
bestemmelser. Dog må der ikke opføres ny bebyggelse af nogen art i gårdrummet på grund af den
kulturhistoriske bevaringsværdi.

På det enkelte kolonihavelod må der opføres op til 3 kolonihavehuse. Derudover må der opføres
sekundære bygninger i form af skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger. I alt må der
maksimalt opføres 5 bygninger på det enkelte lod. Begrebet kolonihavehus omfatter i denne
sammenhæng enhver bygning, der anvendes til ophold, overnatning eller øvrige boliglignende formål.
For at forhindre, at et kolonihavelod de facto bliver opdelt i to, må der kun opføres et kolonihavehus

med en størrelse på over 20 m2 per lod.

Bygningernes samlede areal må ikke overstige 25 % af loddets areal plus 5 m2. Heraf må
kolonihavehusenes areal, sammen med arealet af eventuelle overdækninger, ikke overstige 20 % af

haveloddets areal plus 5 m2. De 5 m2 svarer til kolonihaveloddets andel i foreningens fælles arealer.

Kolonihavehuse skal opføres minimum 1 m fra haveloddets grænse og minimum 2,5 m fra den
samlede ejendoms afgrænsning. Det vil sige, at kolonihavehuse skal placeres 2,5 m fra der, hvor
haveloddet grænser op imod offentlig vej, villaejendomme m.v. De sekundære bebyggelser må gerne,
såfremt de ikke er sammenbygget med kolonihavehuset, opføres nærmere den samlede ejendoms
afgrænsning end 2,5 m på betingelse af, at den samlede bredde af de sider, der vender mod skel, ikke
overstiger 5 m, og der ikke er bygningsåbninger mod skel.

Lokalplanens bestemmelser om afstand giver mulighed for, at der internt i kolonihaven kan opføres
bebyggelse til overnatning og ophold med relativ kort afstand. Som forudsætning for lokalplanens
endelige vedtagelse, skal der på kolonihavens arealer tinglyses en servitut, der, med det formål at
reducere risikoen for brandspredning, stiller krav til konstruktionen af ny bebyggelse, når den opføres
nærmere haveskel end 2,5 m.
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Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage. Kolonihavehuses højde må ikke overstige 2 m plus 0,6
gange afstanden til haveloddets afgrænsning og intet sted overstige 4,5 m. Sekundære bebyggelser
må ikke opføres højere end 2,5 m.

For at fastholde kolonihavens samlede udtryk og kulturmiljøets bærende bevaringsværdier skal
kolonihavehuse opføres med træfacader, og tage skal dækkes af ikke reflekterende tagmaterialer.

Hegn mod offentlig vej er omfattet af Lokalplan 423 - temalokalplan for hegning, og lokalplanen
regulerer derfor ikke disse. For at fastholde det grønne udtryk inden for lokalplanområdet og langs
Gentofterenden stiller lokalplanen krav om, at hegn mod stier - herunder Gentofterenden -
udelukkende må etableres som levende hegn. I forbindelse med levende hegn må der gerne opsættes
et trådhegn på op til 1,25 m.

Det er overordnet ikke tilladt at lave terrænreguleringer i lokalplanområdet. Af hensyn til
kolonihaveejere med lavtliggende lodder gives der dog mulighed for, at de kan hæve terrænet op til 0,5
m. Terrænændringen skal dog overholde nogle krav, blandt andet at den skal foretages i forlængelse

af kolonihavehusets sokkel og maksimalt må dække et areal på 10 m2. Området, hvor der må
foretages terrænreguleringer, fremgår af kort 2.

Derudover fastsætter lokalplanen, at flagstænger ikke må gives en højde på over 7 m, og at intern
belysning af stier eller ubebyggede arealer skal være nedadvendt og ikke må placeres højere end 1 m
over jorden.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændring i
henhold til Lov nr. 1833 af 8. december 2020, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2
beskrevne område:

Lokalplan 426Forslag

Side 7



§ 1 Formål
1.1
Det er lokalplanens formål:

at fastholde områdets anvendelse til kolonihave med enkelte helårsboliger
at fastsætte ensartede bestemmelser for omfang og placering af nye kolonihavehuse
at sikre bevaringsværdige bygninger og det bevaringsværdige bymiljø Tuborg Haveby
at fastholde kolonihaveområdets grønne udtryk som en del af kommunens grønne struktur
at ophæve utidssvarende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter
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§ 2 Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen afgrænses og inddeles i delområder som vist på kort 1.

2.2
Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:

Delområde A; 14dc, 14fb, 14fc, 14fd, 14fe, 14o, 15br, 15fz, 15gu, 15gv, 15gy, 15gz, 80a, 80b, 80c, 85a,
85b, 86, alle Vangede, samt en del af 129c Gentofte

Delområde B; 15gx Vangede

2.3
Lokalplanens område ligger i byzone.
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§ 3 Anvendelse
3.1
Delområde A må udelukkende anvendes til rekreative formål i form af kolonihaver og dertilhørende
fællesanlæg. Delområde A må ikke anvendes til helårsbeboelse.

Kolonihaverne må ikke anvendes til overnatning i perioden fra den 1. november til og med udgangen af
februar, dog med undtagelse af den sidste weekend i henholdsvis november og januar samt i skolernes
ferieperioder.

Delområde B må udelukkende anvendes til boligformål. Boligerne må udelukkende benyttes til
helårsbeboelse.

3.2
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af
den nødvendige energiforsyning.

3.3
Uanset ovenstående bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger,
der er genopført i overensstemmelse med § 6.8 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.
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§ 4 Udstykning
4.1
Der må inden for delområde A ikke ske yderligere udstykning, hvorved der opstår ny ejendom.

4.2
Eksisterende kolonihavelodder må ikke nedlægges uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

4.3
Det enkelte kolonihavelod må ikke ved ændringer i afgrænsningen få en størrelse, der er mindre end

300 m2 eller større end 500 m2.

Uanset ovenstående behøver ændringer i eksisterende havelodder, der i dag er mindre end 300 m2,
ikke at overholde kravet om mindste lodstørrelse, hvis ændringen medfører, at loddets størrelse forøges.

Tilsvarende behøver ændringer i eksisterende havelodder, der i dag er større end 500 m2, ikke at
overholde kravet om den maksimale lodstørrelse, hvis ændringen medfører, at loddets størrelse

reduceres. 

4.4
Uanset § 4.1-4.3 kan der ske udstykning af grunde til brug for de i § 3.2 nævnte transformerstationer og
lignende installationer.
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1
De eksisterende interne veje og stier må ikke hverken helt eller delvist nedlægges.

5.2
I forbindelse med etablering af nye boliger skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr. bolig.

Kommentar til 5.2

Det er ikke tilladt at etablere boliger i delområde A, jf. § 3.1.

5.3
Belysning af interne veje og stier skal udformes som lav, nedadvendt belysning i form af pullert- eller
parkbelysning i maksimalt 1 meters højde.
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§ 6 Bebyggelsens omfang
og placering
6.1
Ny bebyggelse i delområde A skal overholde bestemmelserne i § 6.2 - 6.6.

Der må ikke opføres ny bebyggelse, ud over garager, carporte, skure, udhuse, drivhuse og lignende
småbygninger, i delområde B.

6.2
På det enkelte kolonihavelod må der maksimalt opføres 5 bygninger i form af kolonihavehuse eller
skure, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger.

På det enkelte kolonihavelod må der maksimalt opføres 3 kolonihavehuse.

På det enkelte kolonihavelod må der kun opføres ét kolonihavehus, hvis areal overstiger 20 m2.

Kommentar til 6.2

Begrebet kolonihavehus omfatter enhver bygning der anvendes til ophold, overnatning eller øvrige
boliglignende formål.

6.3
På det enkelte kolonihavelod må det samlede areal af alle bygninger og overdækninger ikke overstige

25 % af haveloddets areal med mere end 5 m2.

På det enkelte kolonihavelod må det samlede areal af kolonihavehuse og overdækninger ikke overstige

20 % af haveloddets areal med mere end 5 m2.

Overdækninger omfatter ethvert tagudhæng med en dybde, der overstiger 30 cm i det vandrette plan.

På fællesområder i delområde A må der maksimalt opføres samlet 150 m2 bebyggelse.

Kommentar til 6.3

Kolonihaveloddets afgrænsning defineres som udgangspunkt midt i hæk eller hegn.
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Eksempel på udregning af byggeret; hvis haveloddet er 400 m2 må der samlet opføres:

0,25 x 400 m2 + 5 m2 = 100 m2 + 5 m2 = 105 m2

Heraf må det samlede areal af kolonihavehuse ikke overstige:

0,20 x 400 m2 + 5 m2 = 80 m2 + 5 m2 = 85 m2

6.4
Ingen del af en bygning må placeres nærmere end 1 m fra det enkelte kolonihavelods afgrænsning eller
nærmere end 2,5 m fra den samlede ejendoms afgrænsning.

Uanset ovenstående kan skure, udhuse, drivhuse og lignende bygninger opføres nærmere 2,5 m fra den
samlede ejendoms afgrænsning, så længe den samlede bredde af de sider, der vender mod skel, ikke
overstiger 5 m for det enkelte kolonihavelod, og der ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger
mod skel.

Kommentar til 6.4

Lokalplanens bestemmelser om afstand giver mulighed for, at der internt i kolonihaven kan opføres
bebyggelse til overnatning og ophold med relativ kort afstand. Som forudsætning for lokalplanens
endelige vedtagelse, skal der på kolonihavens arealer tinglyses en servitut, der, med det formål at
reducere risikoen for brandspredning, stiller krav til konstruktionen af ny bebyggelse, når den opføres
nærmere haveskel end 2,5 m.

6.5
Bygninger i delområde A må maksimalt opføres i 1 etage.

6.6
I delområde A må højden på kolonihavehuse og overdækninger intet sted overstige 2 m plus 0,6 gange
afstanden til haveloddets afgrænsning og intet sted overstige 4,5 m.

Højden på skure, udhuse, drivhuse og lignende i delområde A må intet sted overstige 2,5 m.

6.7
Inden for lokalplanområdet må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 m kun
opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 m, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra
skel mod naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.

Tagantenner må ikke gives en højde på mere end 2,5 m over den enkelte ejendoms højeste
bygningsdel.
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6.8
Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger
med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på
grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.
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§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1
Ydervægge i delområde A må kun opføres i træ.

7.2
Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.

7.3
Uanset ovenstående kan der anvendes andre materialer, farver og taghældninger på skure, udhuse,
drivhuse og lignende småbygninger.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Hegn langs de interne stier og veje og hegn langs Gentofterenden skal udføres som levende hegn.

I forbindelse med levende hegn kan det tillades, at der opsættes trådhegn med en maksimal højde på
1,25 m.

Kommentar til 8.1

Hegn mod vej skal overholde bestemmelserne i Lokalplan 423 - Temalokalplan for hegning.

8.2
Der må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse foretages terrænreguleringer inden for
lokalplanområdet.

Uanset ovenstående kan der i det område, der på kort 2 er angivet som liggende lavere end 16,5 m dvr
90, uden Kommunalbestyrelsens tilladelse foretages terrænreguleringer under følgende forudsætninger:

1. terrænet må ikke sænkes
2. terrænet må ikke hæves mere end 0,5 m over naturligt terræn
3. terrænhøjden må ikke overstige kote 16,5 dvr 90
4. terrænet må ikke reguleres nærmere skel eller haveloddets afgrænsning end 1 m
5. der må kun foretages en sammenhængende terrænregulering per havelod
6. terrænreguleringen skal ligge i umiddelbar forlængelse af kolonihavehusets sokkel

7. arealet, som terrænreguleringen dækker, må ikke overstige 10 m2 per havelod

Kommentar til 8.2

Bestemmelsen omfatter ubebyggede arealer og forhindrer ikke terrænregulering i forbindelse med
fundering. Bebyggelsens højde skal måles fra det naturlige terræn i overensstemmelse med
bygningsreglementets beregningsregler.

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

Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal
end 3 meter samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem
udgravning eller påfyldning og vejens areal.
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Lokalplanen tilsidesætter ikke vejlovens bestemmelser om terrænreguleringer i nærheden af offentlig
vej.

Ved håndtering af regnvand ved nedsivning kræves en forudgående tilladelse fra Gentofte
Kommune, Natur og Miljø.

8.3
Flagstænger i delområde A

Flagstænger skal placeres minimum 1 m fra haveloddets afgrænsning, dog minimum 2,5 m fra den
samlede ejendoms afgrænsning.

Flagstænger må ikke gives en højde, der overstiger 7 m.

Der må maksimalt sættes en flagstang per havelod.

8.4
Belysning på ubebyggede arealer skal udformes som lav, nedadvendt belysning i form af pullert- eller
parkbelysning i maksimalt 1 meters højde.
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§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1
Bygninger, der på kort 1 er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller
på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også
dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og
udformning i øvrigt.

9.2
Der må ikke opføres bebyggelse på den på kort 1 angivne tidligere gårdsplads mellem de
bevaringsværdige bygninger i delområde B.
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§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning
10.1
Forinden ny bebyggelse tages i brug til bolig, skal der være anlagt parkeringspladser i henhold til § 5.2

10.2
Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at områdets primære
opholdsarealer ikke belastes med støjniveau over 58 dB (A) fra vejtrafik.

Kan ovennævnte støjniveau ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af
støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens gældende vejledning.
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§ 11 Servitutter og
lokalplaner
11.1
Byplanvedtægt 8 ophæves for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre:

14dc, 14fb, 14fc, 14fd, 14fe, 14o, 15br, 15fz, 15gu, 15gv, 15gx 15gy, 15gz, 80a, 80b, 80c, 85a, 85b, 86,
alle Vangede.

11.2
Lokalplan 380 - en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger ophæves for de af lokalplanen
omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: 15gx Vangede

11.3
Følgende servitutter ophæves for de angivne matrikler: 

Dato-/løbenummer: 07.04 1909 956_03 
Tillægstekst: Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
Matrikler: 14dc, 14o, 15fz, 15gx
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§ 12 Retsvirkninger
12.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

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

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

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra
kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplan 426Forslag

Side 22



Kort
Se kortbilag 1 her

Se kortbilag 2 her

Se kortbilag 3 her
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KORT 3 - Vejledende kolonihavestørrelser
Lokalplan 426 for  Tuborg Haveby MÅL

GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2021

1:1.700

Signatur:
Eksisterende bygning
Matrikelgrænser
Eksisterende havelodder

OBS!
Kolonihaverne er opmålt på baggrund af luftfotos 
ud fra den omtrentlige placering af hegn og der kan 
være afvigelser i forhold til haveloddernes reelle 
størrelse og afgrænsning.
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2021
Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 6.F6 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune.
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt 8a. Byplanvedtægten ophæves for området med
vedtagelsen af Lokalplan 426.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af følgende temalokalplaner:

Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger: Lokalplanen har til formål at sikre
bevaringsværdige bygninger i kommunen. For at forenkle administrationen ophæves Lokalplan 380 for
lokalplanområdet, og der optages bevaringsbestemmelser i nærværende lokalplan.

Lokalplan 423 – Temalokalplan for hegning: Lokalplanen har til formål at sikre det grønne vejbillede og
regulerer hegn langs vej. I henhold til Lokalplan 423 gælder blandt andet, at levende hegn skal plantes
mindst 0,4 m fra vej, og faste hegn med en højde på over 1 m skal placeres mindst 1 m fra vej og i
overvejende grad dækkes af beplantning. Da nærværende lokalplan ikke fastsætter bestemmelser om
hegn mod vej, vil Lokalplan 423 fortsat være gældende for lokalplanområdet.

Servitutter
Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse
bestemmelser, vil fortsat være gældende.

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

Bebyggelsen er i dag bl.a. omfattet af en deklaration med bebyggelsesregulerende bestemmelser,
hvor Gentofte Kommune er angivet som eneste påtaleberettiget, der aflyses.

Dato-/løbenummer: 07.04 1909 956_03 
Tillægstekst: Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
Matrikler: 14dc, 14o, 15fz, 15gx
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Lokalplanens bestemmelser om afstand giver mulighed for, at der internt i kolonihaven kan opføres
bebyggelse til overnatning og ophold med relativ kort afstand. Som forudsætning for lokalplanens
endelige vedtagelse skal der på kolonihavens arealer tinglyses en servitut, der, med det formål at
reducere risikoen for brandspredning, stiller krav til konstruktionen af ny bebyggelse, når den opføres
nærmere haveskel end 2,5 m.

Fredning og bevaringsplanlægning
I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er
vurderet og placeret i en af følgende kategorier:

Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3

Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6 og

Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4
som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som
bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Inden for lokalplanområdet er Nordre Ellegårds 2 bygninger, der i dag er indrettet med rækkehuse,
udpeget som bevaringsværdige med karakteren 4.

Disse huse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i
materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Tuborg Haveby samt Ellegården er i Kommuneplan 2021 udpeget som værdifuldt kulturmiljø. I
værdifulde kulturmiljøer må tilstanden af de bærende bevaringsværdier og samspillet mellem
kulturhistorien, arkitekturen og landskabet samt helheder, strukturer og elementer ikke ændres, hvis
det forringer værdierne. Ændringer kan dog tillades, hvis de styrker eller genopretter værdierne.

De bærende bevaringsværdier i Tuborg Haveby er:

Kolonihavemiljøet, hvor de enkelte bygninger er opført i træ
Områdets grønne karakter med grønne klippede hække og ældre træer
De tilbageværende længer fra Ellegård, som har SAVE-værdi 4

Klimatilpasning

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der
ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

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

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra
Gentofte Kommune, Natur og Miljø.
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Størstedelen af Tuborg Haveby er beliggende i et område med høj risiko for oversvømmelser,
eksempelvis ved skybrud. Lokalplanen forhindrer ikke, at kolonihavehuse  kan hæves over det
naturlige terræn, ligesom den giver mulighed for, i det lavtliggende område udpeget på kort 2, at
anlægge hævede opholdsarealer af mindre omfang. 

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer,
skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse
sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og
parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer
Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller
andre trafikale forhold på vejarealerne.

Der er tinglyst en vejbyggelinje langs Ellegårdsvej. På arealet foran vejbyggelinjen må der ikke opføres
ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af blivende art, uden tilladelse fra vejmyndigheden i
gentofte Kommune.

Miljøforhold
Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at
jorden som udgangspunkt er lettere forurenet og jordflytninger skal derfor anmeldes til kommunen.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til
spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde
håndteres lokalt på egen grund.

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

Varmeplanlægning
I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for
varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Delområde B forsynes med fjernvarme i henhold til delplan for naturgasforsyning. Kolonihaverne
forsynes ikke med varme.

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

Naturbeskyttelse
Enkelte kolonihaver i lokalplanområdet er omfattet af en sø- og åbeskyttelseslinje langs
Gentofterenden. Det er ikke tilladt at placere bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretage
beplantning eller ændringer i terrænet inden for sø- og åbeskyttelseslinjen.

Beplanting i eksisterende, lovlige haver er dog undtaget fra beskyttelseslinjen. I eksisterende, lovlige
haver kan der i en afstand af op til 15 m fra boligen (kolonihavehuset) desuden placeres mindre
bygninger, anlæg og installationer, som en terrasse etableret i niveau med og i sammenhæng med
beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre legeredskaber samt et mindre skur på
op til 10 m², uden dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen.

Dispensationer i henhold til Naturbeskyttelsesloven kan i særlige tilfælde gives af
Kommunalbestyrelsen.

For at opnå en administrativ lettelse vil Gentofte Kommune ansøge Miljøstyrelsen om ophævelse af
åbeskyttelseslinjen i forbindelse med høringen af lokalplanforslaget.

Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder
end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor
almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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Kort over rammer for lokalplanlægning, Kommuneplan 2021
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Kort over vejbyggelinjer
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Kort over sø- og åbeskyttelseslinjer
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Miljøvurdering
Forslag til tekst når der ikke udarbejdes en
miljøvurderingsrapport:
Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer) foretaget en vurdering af, om planen kan få
væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det
vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en
miljøvurderingsrapport.

Lokalplanforslaget har karakter af en bevarende lokalplan og muliggør kun anlæg og bebyggelser af
begrænset omfang, hvorfor miljøpåvirkningen forventes at være stærkt begrænset.

De miljømæssige konsekvenser ved e n realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være
status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer)
kan en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af
en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til
Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på
www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til plan-
byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at
klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6
måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller
i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte
som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen
give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge-
eller anlægsarbejde.

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

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. marts 2022 og indtil forslaget er endeligt vedtaget,
dog højst indtil den 3. marts 2023.
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Status
Forslag til lokalplan 426 for Tuborg Haveby er:

vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 31. februar 2022,
offentliggjort den 3. marts 2022
i høring frem til den 5. maj 2022.
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Høringsnotat 
Dato: 6. maj 2022 

     Sagsnr.: EMN-2022-04469 

       

 

Høringsnotat - Lokalplan 426 for Tuborg Haveby 

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. Ved 

indsigelsesfristens udløb den 5. maj 2022 havde Plan og Byg modtaget 3 høringssvar, herunder fra 

Friluftsrådet der anfører, at det tilslutter sig lokalplanforslaget. 

 

De øvrige bemærkninger omhandler følgende emner: 

 

• Højden på flagstænger 

• Lokalplanens redegørelse om klimatilpasning og spildevand er misvisende 

 

Højden på flagstænger 

Flere af haveforeningens medlemmer har i løbet af høringsperioden gjort deres bestyrelse opmærksom på, at 

deres eksisterende flagstænger er 8 m høje. Det foreslås derfor at ændre den maksimale højde til 8 m, for 
mere ensartet udtryk i haveforeningen. 

 

Bemærkninger:  

Det vurderes ikke, at en forøgelse af den maksimale højde for flagstænger vil medføre væsentligt større 
gener, hverken for haveforeningens brugere eller naboer. En højde på 8 m vurderes i øvrigt at være rimelig 

proportionel med kolonihavernes størrelse, ligesom det er Gentofte Kommunes ønske at skabe et 

sammenhængende område, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, at nye flagstænger svarer til de 
eksisterende. 

 

Ændringsforslag: 

Den maksimale højde på flagstænger i lokalplanens § 8.3 øges fra 7 m til 8 m. 

 

Lokalplanens redegørelse om klimatilpasning og spildevand 

Novafos bemærker, at lokalplanens redegørelse om spildevand og klimatilpasning ikke er retvisende, idet 
Tuborg Haveby udelukkende er kloakeret for spildevand og ikke regnvand, der således skal håndteres lokalt. 

 

Bemærkninger:  

Rettelsen tages til efterretning. 

 

Ændringsforslag: 

Lokalplanens redegørelse ændres i overensstemmelse med Novafos’ oplysninger. 

 

Sammenfatning 

Høringen har givet anledning til følgende ændringsforslag i lokalplan: 

 

• I § 8.3 ændres sætningen ” Flagstænger må ikke gives en højde, der overstiger 7 m.” til ”Flagstænger 

må ikke gives en højde, der overstiger 8 m.” 

• I lokalplanens redegørelse opdateres afsnit om klimatilpasning og spildevand. 
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Høringssvar     
Dato.  6. maj 2022 

 Sagsnr.: EMN-2022-02467 

 
 

 

Forslag til Lokalplan 426 for Tuborg Haveby 
 

 

 

Høringssvar indkommet i høringsperioden  
 

 

1. Myndigheder og foreninger – 3 høringssvar 
 

  



 
 Side 2 af 4 

Friluftsrådet kan tilslutte sig lokalplanforslaget. Vi finder det vigtigt at bevare kolonihaverne og deres 

funktion 

 

 
Med venlig hilsen 

  

Vibeke Preisler 

Kontaktperson for Friluftsrådet i Storkøbenhavn Nord 
  



 
 Side 3 af 4 

Tuborg Haveby er kun kloakeret for spildevand, og der må således ikke afledes regnvand til afløbssystemet 

fra kolonihaveområdet. Regnvandet skal derfor håndteres lokalt. Afsnittene 'Klimatilpasning' og 'Spildevand' 
bør omformuleres, så de er retvisende og i tråd hermed. 

 

Novafos - Mette Lorenzen 
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Hej Jonas og Plan & Byg. 

 
Ifm kommende lokalplan, er jeg af flere haveejere herude, blevet gjort opmærksom på, at mange af vores 

eksisterende flagstænger, er 8 meter høje. 

 

Det virker som en ret homogen højde, både til vores bygninger, samt størrelserne på vores 
gennemsnitsgrunde. 

 

Vi vil derfor meget gerne, høre om det kunne være muligt, at man i lokalplansteksten, vil ændre 
maksimalhøjden på flagstænger i Tuborg Haveby til 8 meter, i stedet for 7 meter som i udkastet. 

 

Lad os endelig høre fra jer, skulle der være nogen udfordringer til dette, eller nogle spørgsmål i denne 

forbindelse. 
 

Bedste hilsner 

Peter 
Formand TH 

 

 
--  

Med venlig hilsen   

A/H Tuborg Haveby 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Høringsnotat - Lokalplan 430 for 

Mesterlodden.docx 

Dokument Titel: Høringsnotat - Lokalplan 430 for Mesterlodden 

Dokument ID:  4510943 

Placering: Emnesager/Lokalplan 430 for 

Mesterlodden.Endelig/Dokumenter 

Dagsordens titel Lokalplan 430 for Mesterlodden og Tillæg 2 til 

Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse 

Dagsordenspunkt nr 3 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 4 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument blev genereret af 
 



 



Oprettet af: Jonas Fuchs (JBF) Sagsnr: EMN-2022-03250   
Afdeling: Plan og Byg  
Dato: 8. juni 2022 Side 1 af 4 

Høringsnotat 
Dato: 8. juni 2022 
EMN-2022-03250 

 

 

Høringsnotat - Lokalplan 430 for Mesterlodden 

Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning. 

Ved indsigelsesfristens udløb den 31. marts 2022 havde Plan og Byg modtaget 8 høringssvar, 

herunder fra Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Gentofte Sogns 

Grundejerforening, Gentofte Ejendomsselskab, Dansk Ornitologisk Forening samt 2 borgere. 

 

Bemærkningerne omhandler følgende emner: 

 

Skovbyggelinjen ved Gammelmosen 

Beplantningsbælterne omkring Mesterlodden 

Natur og naturfredning 

Naboinddragelse 

Trafik 

Det kommunalt ejede parkeringsareal 

Stolpehøjene 

Skorstene mv. 

Miljøvurdering 

Ændringsønsker fra statslige styrelser 

 

Skovbyggelinjen ved Gammelmosen 

Skovbyggelinjen mod Gammelmosen bør opretholdes med sit nuværende forløb (20 m fra skel). 

Der gøres opmærksom på, at der i dag er opstillet containere og lignende umiddelbart op ad skel 

mod skoven/mosen. 

 

Bemærkninger: 

Skovbyggelinjen har til formål at sikre ind- og udsyn til skoven (landskabelige hensyn) samt at 

bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv (naturbeskyttelseshensyn). 

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende på arealet mellem skoven og 

linjen. 

 

Gentofte Kommune kan i visse tilfælde dispensere fra skovbyggelinjen. 

 

Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om at ophæve eller reducere skovbyggelinjen for et konkret 

område. Miljøstyrelsen har udtalt, at de ikke er indstillet på at reducere skovbyggelinjen inden 

for lokalplanområdet. 
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I henhold til naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 3, er områder undtaget fra skovbyggelinjen, hvis 

der ligger væsentlig, lovlig bebyggelse nærmere skoven. Der gælder således reelt en 

undtagelseslinje, som løber langs de eksisterende bygningers facade mod skoven. 

 

Beplantningsbælterne omkring Mesterlodden 

De gældende beplantningsbælter fra Lokalplan 101, indskrænkes i lokalplanforslaget fra 5 m til 

2,5 m. Det ønskes, at beplantningsbælterne bevares af hensyn til det grønne udtryk og 

biodiversitet. 

 

Bemærkninger:  

Gentofte Kommune vurderer, at det grønne udtryk godt kan bevares, selvom bælterne 

indskrænkes. 

 

Natur og naturfredning 

Det hævdes, at en intensivering af arealanvendelsen på Mesterlodden vil gøre skade på 

Gammelmosen, konkret ved at nye bebyggelser kan medføre sænkelse af grundvandet og 

reduceret dagslys i Gammelmosen. 

 

Bemærkninger: 

Der kan forekomme kortvarige grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og 

anlægsaktiviteter. Det vurderes ikke, at disse kan medføre voldsomme eller varige påvirkninger 

af mosen. 

 

Såfremt der bygges op til lokalplanens maksimale rammer på ejendommene langs mosen, vil 

skovbrynet få færre solskinstimer om morgenen/formiddagen. Der kan ikke bygges tættere på 

skoven, end der allerede er bygget i dag på grund af skovbyggelinjen. 

 

Naboinddragelse 

Der spørges til, hvorfor de erhvervsdrivende har været inddraget i udarbejdelsen af 

lokalplanforslaget, men ikke erhvervsområdets naboer. 

 

Bemærkninger: 

Det er lokalplanens hensigt, at sikre gode rammer for de erhvervsdrivende i et af kommunens 

relativt få erhvervsområder. Gentofte Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af 

lokalplanforslaget inddraget de erhvervsdrivende, der ejer og anvender selve lokalplanområdet, 

da det er dem, der direkte påvirkes af en ny lokalplan. 

 

Naboerne er inddraget i forbindelse med den offentlige høring. 

 

Trafik 

En intensivering af byggemulighederne på Mesterlodden vil føre til øget trafik, særligt ved 

udkørslen mod Sognevej. 

 

Bemærkninger: 

Det er usandsynligt, at den forøgede byggemulighed, som følger af lokalplanen, vil blive 

realiseret i den umiddelbare fremtid. Gentofte Kommune har kun kendskab til en grundejer i 
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området, som aktuelt har ønske om at udvide. En trafikforøgelse som følge af lokalplanen vil 

derfor ske over en længere periode. Park og Vej er informeret om høringssvarene og kan 

løbende vurdere, om der er behov for nye foranstaltninger, som en del af deres almindelige 

opgaver i forhold til trafiksikkerheden. 
 

Det kommunalt ejede parkeringsareal 

Der bør ikke kunne bygges et parkeringshus eller lignende, på det kommunalt ejede 

parkeringsareal midt i lokalplanområdet på Mesterlodden 18B. 

 

Bemærkninger: 

På ejendommen kan der opføres bebyggelse efter lokalplanens regler, med en 

bebyggelsesprocent på op til 80 i maksimalt 3 etager. Derudover kan ejendommen anvendes til 

selvstændig parkering. 

 

Stolpehøjene 

Fortidsminderne Stolpehøjene bør åbnes for offentlighedens færden og 

fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring dem bør ikke indskrænkes. 

 

Bemærkninger: 

Stolpehøjene ligger uden for lokalplanens område og udgør en del af opholdsarealerne for det 

kommunale plejehjem Egebjerg for psykisk skrøbelige og personer med demenslidelse. 

 

Gentofte Kommune vurderer, at en reduktion af beskyttelseslinjen kun i begrænset omfang vil 

reducere de landskabelige og arkæologiske hensyn, som linjen har til formål at sikre. Særligt i 

betragtning af, at størstedelen af det areal, som linjen søges ophævet for, i forvejen er bebygget. 

 

Miljøstyrelsen har udtalt, at de, når lokalplanen er endeligt vedtaget, er indstillet på at reducere 

fortidsmindebeskyttelseslinjen i overensstemmelse med Gentofte Kommunes vurdering. 

 

Skorstene mv. 

Mange af værkstederne og lignende har skorstene og ventilationsaggregater, der bør medregnes i 

lokalplanens bestemmelser om maksimal bygningshøjde. 

 

Bemærkninger: 

Det følger af bygningsreglementets beregningsregler, at bl.a. skorstenspiber og 

ventilationshætter af sædvanligt omfang ikke indgår i bygningshøjden. 
 

I forbindelse med industrielle skorstene kan der blive stillet krav efter miljølovgivningen om 

skorstenens højde af hensyn til nærliggende boliger. 

 

Miljøvurdering 

Der bør udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. 

 

Bemærkninger: 

Gentofte Kommune har foretaget en screening i henhold til miljøvurderingsloven og har på 

baggrund af denne truffet afgørelse om, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af krav om 
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miljøvurdering, da ”de forøgede byggemuligheder, der følger af lokalplanen vurderes ikke at 

medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, idet den eksisterende anvendelse fastholdes”. 

 

Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er et retligt spørgsmål, som kunne påklages 

frem til 4 uger efter lokalplanforslagets offentliggørelse. Gentofte Kommune har ikke kendskab 

til, at afgørelsen er påklaget. 

 

Ændringsønsker fra statslige styrelser 

Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet har fremsat bemærkninger af administrativ karakter 

vedrørende tilføjelser til lokalplanens redegørelsesdel. 

 

Bemærkninger: 

Bemærkningerne tages til efterretning. Se samlet oversigt over ændringsforslag i notatets 

sammenfatning neden for. 

 

I forbindelse med Miljøstyrelsens bemærkninger noteres det, at Gentofte Kommune i 

forbindelse med screening i henhold til miljøvurderingsloven har foretaget en vurdering af, om 

planforslagene kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller 

udpegningsgrundlaget for nært liggende Natura 2000-områder. Denne oplysning fremgår ikke af 

planredegørelsen, men vil blive tilføjet afsnittet om forhold til anden planlægning. 

 

Sammenfatning 

Høringen har givet anledning til følgende ændringsforslag i lokalplan og kommuneplantillæg: 

 

− Lokalplanens redegørelse og kortbilag rettes i forbindelse med Miljøstyrelsens endelige 

afgørelse om skov- og fortidsmindebeskyttelseslinjerne. 

− I lokalplanens redegørelse tilføjes i afsnittet om forhold til anden planlægning bemærkning 

om, at planen ikke vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for 

bilag IV-arter eller udpegningsgrundlaget for nært liggende Natura 2000-områder. 

− I lokalplanens redegørelse tilføjes i afsnittet om de eksisterende forhold bemærkning om, at 

lokalplanområdet også afgrænses af Motorring 3. 

− I lokalplanens redegørelse tilføjes i afsnittet om forhold til anden planlægning bemærkning 

om, at vejbyggelinjen langs Motorring 3 er pålagt i en afstand på 10 m fra vejskel uden 

højdetillæg. 
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Høringssvar 

Dato. 8. juni 2022 

Sagsnr.: EMN-2022-01290 

 

 

Forslag til Lokalplan 430 for Mesterlodden og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 

 

Høringssvar indkommet i høringsperioden  

 

1. Myndigheder og foreninger - seks bemærkninger 

2. Naboer og andre berørte - to bemærkninger  
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Lokalplan 430 Mesterlodden 

 

Navn: Danmarks Naturfredningsforening Gentofte c/o Jacob Munk 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN Gentofte) har vurderet det fremsendte forslag til ændret 

lokalplan og tillæg 2 til kommuneplan 2021.  

DN Gentofte henviser til, at lokalplanområdet i henhold til naturbeskyttelsesloven er omfattet af en 

skovbyggelinje fra Gammelmosen. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre ind- og udsynet til 

skoven (her: Gammelmosen) og bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og 

dyreliv. Det er således ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinjerne. Som det fremgår 

af sagens dokumenter, er skovbyggelinjerne allerede i dag overskredet.  

I den sydlige del af lokalplanområdet, hvor ejendommene grænser op til boligområdet ved Palle 

Simonsens Vej, er der i lokalplanen fastlagt en byggelinje for at undgå gener for beboerne. Mellem 

byggelinjen og det sydlige skel må der kun opføres skure og anden sekundær bebyggelse i 1 

etage.  

For at undgå visuelle gener til/fra naturområdet foreslår DN Gentofte, at det tilføjes i lokalplanen, at 

der fra skovbyggelinjen op til Gammelmosen kun må opføres bebyggelse i 1 etage.  

Lokalplanen ønsker at fastholde beplantningsbælterne fra Lokalplan 101 ud mod Motorring 3, 

Nybrovej, Sognevej og Palle Simonsens Vej, dog således at bælternes bredde reduceres til 2,5 m.  

DN Gentofte foreslår, at de eksisterende beplantningsbælter på 5 m bredde bevares i lokalplanen.  

I Det Grønne Gentofte nævnes bl.a., at ”kommunens grønne struktur udfordres af tendenser i 

tiden”. Det er DN Gentoftes vurdering, at kommunen med forslaget om at reducere 

beplantningsbælterne fra 5 til 2,5 m er med til at skabe en uheldig grøn tendens. Det går desværre 

direkte imod ønsket om at bevare og skabe mere plads til naturen i Gentofte. 

Beplantningsbælterne kan med mere vild beplantning være nyttige natur til gavn for insekter og 

smådyr.   
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Kommuneplantillæg nr. 2, Gentofte Kommune 

 

Navn: Miljøstyrelsen 

 

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for 

Gentofte Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter og Natura 2000-

områder. 

Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen 

kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller 

udpegningsgrundlaget for det nært liggende Natura 2000-område. Det følger imidlertid af de 

nationale hensyn 2.1.2 og 2.1.5 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, at 

planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller 

ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, eller hvis planen strider imod Natura 

2000-beskyttelsesinteresser. Der skal således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal 

fremgå af redegørelsen til planforslaget.  

Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en 

orientering om reglerne vedr. bilag IV-arter og Natura 2000-områder.  
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DOF protesterer mod byggeriet klos op af Gammelmosen 

 

Navn: Dansk Ornitologisk Forening 

 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) finder, at det planlagte byggeri i tre etagers højde klos op af 

Gammelmosen bliver alt for højt og dermed truer mosens naturværdier, såvel i byggefasen som 

efterfølgende. Gammelmosen er Danmarks første fredning og udgøres i dag af en skovmose, som 

udvikler sig langsomt i retning tilbage mod en højmose. Da vandstanden i området nu igen har en 

passende højde, er mosen ved at gendanne et mere oprindeligt præg med åbne vidder omgivet af 

en randskov. Floraen indbefatter hedelyng, mosebølle, tranebær, blåtop, kærmysse, smalbladet 

kæruld, tuekæruld samt hele seks arter af tørvemosser. Alle arter, der er sjældne i 

hovedstadsområdet. Vi frygter for alvor, at et massivt byggeri lige op og ned ad mosen vil medføre 

en sænkning af vandstanden i området, hvilket vil ødelægge gendannelsen af den værdifulde 

højmose. 

Vi hæfter os desuden ved, at lokalplanområdet i henhold til naturbeskyttelsesloven er omfattet af 

en skovbyggelinje på 300 meter ift. Gammelmosen. Formålet med en skovbyggelinje er som 

bekendt ikke blot at sikre ind- og udsynet til skoven, men også at bevare skovbrynene som 

værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Det er således ikke tilladt at opføre byggeri inden for 

skovbyggelinjerne. Gentofte Kommune vurderer i lokalplanforslaget, at det vil medføre en 

væsentlig administrativ lettelse at ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen (og 

fortidsmindebeskyttelseslinjen) inden for lokalplanområdet i forbindelse med lokalplanforslagets 

høring. Imidlertid er der jo som ovenfor anført en grund til, at der findes en skovbyggelinje, og 

”administrativ lettelse” kan aldrig være en begrundelse for at se bort fra fx naturværdier – da slet 

ikke i et år, hvor Gentofte Kommune, tilsyneladende ikke kun på skrømt, deltager i en konkurrence 

om at være landets vildeste kommune. 

DOF skal påpege, at Gentofte Kommune allerede for tyve år siden anmodede Miljøministeriet om 

en samlet indskrænkning af skovbyggelinjen i kommunen, således at den blev fastlagt konkret i 

forhold til den eksisterende bebyggelse. Miljøministeriet foretog denne indskrænkning i 2003 (se 

https://www.ft.dk/samling/20041/almdel/mpu/spm/161/svar/140079/139964/index.htm), og man må 

spørge sig selv, om kommunen har haft hovedet under armen under denne øvelse, siden man ikke 

selv tager den alvorligt og blot fortsætter, som intet var hændt, med at indskrænke kommunens i 

forvejen begrænsede naturværdier og muligheder for at opleve dem. 

 

Med venlig hilsen 

Pva. 

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for københavnsområdet Thomas Vikstrøm  

https://www.ft.dk/samling/20041/almdel/mpu/spm/161/svar/140079/139964/index.htm
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Indsigelse ved. lokalplan 430 Mesterlodden 

 

Navn: Gentofte Ejendomsselskab 

Adresse: Stolpehøj 104, 2.sal tv 

Postnr: 2820 

By: Gentofte 

 

Gentofte Ejendomsselskab er noget forundret over, at man kun taler med de erhvervsdrivende, 

inden en lokalplan udarbejdes og ikke kærer sig om alle de personer, der bor rundt omkring fra 

institutioner for multihandicappet, ældreboliger, Gentofte kommunes egne anvisningsboliger samt 

et nyt alment boligselskab (Mosevang) og Mosegårdsparken. 

Efter en drøftelse med de erhvervsdrivende, vedtager man en lokalplan i kommunalbestyrelsen 

den 31. januar 2022, da man åbenbart mener at lokalplan 430 kun indeholder mindre ændringer 

for området, dette opfatter Gentofte Ejendomsselskab som voldsomme for vores område.  

Afsnit FORSLAG TIL NY RAMME  

”Med kommuneplantillæggets vedtagelse, vil den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte 

ejendom hæves fra 50 til 80, samtidig hæves det maksimale antal etager fra 2 til 3 og den 

maksimale bebyggelseshøjde fra 9 m til 12 m. Der tilføjes en bemærkning om, at 

parkeringsnormen kan fastsættes til 1 per 100 m2 etageareal til lager. Områdets anvendelse vil 

fortsat være erhverv i form af håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed. 

Lokalplanforslagets ændringer drejer sig om en tilladelse til en hævelse af bebyggelsesprocenten 

til 80 og en bygningshøjde på 12 meter (3 etager) samt at man inddrager noget af skovbyggelinjen 

op til højmosen og fredsskoven. 

Afsnit MILJØVURDERING  

Miljøredegørelse (VVM) skal kræves og efterflg. påklages, hvis den ikke udføres, da mange nye 

gener påføres omgivelserne og en del af området er forurenet, samtidigt med forventninger om 

LAR. Dette opfatter vi ikke som en begrænset effekt på områdets miljø. 

Randbeplantningen bør bibeholdes på 5 meter, grønt er det kun en del af året, og biodiversitet kan 

ikke bevares på mindre areal. 

Det er vurderet, at de forøgede byggemuligheder, der følger af planændringen, ikke medfører 

væsentlige påvirkninger af miljøet, idet den eksisterende anvendelse fastholdes.  

Som det fremgår, opfatter kommunalbestyrelsen at lokalplane 430 kun består af mindre ændringer 

for lokalområdet og det kun vil få en begrænset miljømæssig effekt. 

Dette opfatter vores beboere og Gentofte Ejendomsselskab som strider imod den Gentofteplan 

kommunalbestyrelsen gik til valg på! 

I forbindelse med Gentofteplanen fremgår det under afsnittet om et bæredygtigt Gentofte at citat: 
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”Gentofte Kommune vil være en bæredygtig kommune og tage sin del af ansvaret for, at Danmark 

lever op til internationale klimaaftaler. Vi er en fremsynet og miljøbevidst kommune, hvor den 

grønne profil bidrager til at gøre kommunen attraktiv at bo, leve og arbejde i” 

I forbindelse med ”det god liv i nye rammer” opførte man et tæt lavt institutionsbyggeri, for 

multihandicappede samt gav plads til 50 almene boliger for ganske almindelige mennesker som 

nærmeste nabo til Mesterlodden og Gammelmosen. 

Under hele processen om ”det gode liv i nye rammer” har man taget hensyn til området og 

accepteret, at der også lå et mindre område til håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed 

hvor man kunne bygge i max 2 etager (9 meter) og en byggeprocent på 50 samt at man fastholdt 

skovbyggelinjen op til højmosen og fredsskoven.  

Vi har accepteret at leve med trafik, støj og lugtgener, bla fra værksteder. Nu skal vi så til at 

acceptere at man bygger i 3 etager (12 meter) og at byggeprocent ændres til 80 samt at man 

inddrager noget af højmosen og fredsskoven, dette kan vi ikke accepterer at leve med fremover. 

Trafikbelastningen er i forvejen betydelig, og suppleret med tung trafik fra Entreprenør, busstop og 

6 udkørsler til Sognevej på få hundrede meter. Vi vil indstille at man nedsætter hastigheden på 

hele Sognevej til 40 km.  

Gammelmosen mod VEST er fredet siden ca. 1843, og Skovbyggelinien må ikke ændres til mindre 

lysindfald for bundbeplantning (f.eks. anemoner) og underskov ved en forhøjet byggehøjde til 13 

meter fra fundament, da der er stor niveauforskel (flere meter) ved skel. Der er allerede gamle 

bygninger og stabler af store containere i skel!  

En forøget højde, som foreslået, vil overgå̊ de største gamle træer. Færdsel foregår langs med 

skellet til Mesterlodden, så randbeplantningen er vigtig for mosen, og brugerne af dette grønne 

åndehul.  

Der er i perioder lugtgener fra værksteder, og til trods for høje ventilations ”tårne” på nogle 

bygninger vil en evt. forøget byggehøjde til 13 meter af denne type blive forøget betydeligt, så 

samlet tilladt højde skal være incl. disse tagkonstruktioner.  

Gentofte Ejendomsselskab frygter, ved at bygge i højden og give dispensation for skovbyggelinjen 

at det vil skæmme hele det nye boligområde ”det god liv i nye rammer” samt de omkringliggende 

naturområder. 

Derfor gør vi indsigelse overfor en bebyggelsesprocent på 80 samt en mulighed for at bygge i 3 

etager (12 meter i højden) og muligheden for dispensation for skovbyggelinjen.  

Derudover er det uklar hvad der kan bebygges på det areal som kommunen ejer og som i 

øjeblikket benyttes til P-plads. Det fremgår ikke om der kan gives tilladelse til P-hus eller P-hotel i 

12 meters højde, det bør derfor præciseres at dette ikke kan lade sig gøre.  

Vi er forundret over, at man beskriver at området er til småerhverv og så kan konstateret, at der 

ligger en stor bilforretning i 9 meters højde. Hvordan definere kommunen småerhverv det skal 

fremgå af lokalplanen. 

Fortidsmindebeskyttelsen skal bibeholdes, og adgang til gravhøjen på Egebjergs område gøres 

tilgængelig for offentligheden. (evt som besøgstid.)  
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Vi som nærmeste naboer er meget kede af, Gentofte Kommunes intentioner for området, vi blive 

skæmmet ved dette lokalplansforslag. 

 

Med venlig hilsen 

Gentofte Ejendomsselskab 

Vedtaget på organisationsbestyrelsesmødet den 10. marts 2022 
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Skovbyggelinien skal bevares 

 

Navn: Gentofte Sogns Grundejerforening 

 

Vi har nu gennemgået og vurderet lokalplan 430. Selve lokalplanen har vi ikke indvendinger til. 

Dog vil vi gerne om den gamle skovbyggelinje bevares. De bestående ejendomme, der er lovligt 

opført forbliver, men herved hindres at yderligere byggeri lukker de sidste luftrum i bebyggelsen ud 

mod Gammelmosen. 
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Vejdirektoratets bemærkninger til Gentofte Kommunes forslag til Lokalplan nr. 430 

for Mesterlodden  

 

Navn: Vejdirektoratet 

Adresse: Toldbuen 6 

Postnr: 4700 

By: Næstved 

 

Vejdirektoratet har den 3. februar 2022 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Gentofte 

Kommunes forslag til Lokalplan nr. 430 for Mesterlodden og tilhørende tillæg 2 til Kommuneplan 

2021. Planforslagene er i offentlig høring indtil den 31. marts 2022.  

Lokalplanforslaget muliggør, at området fortsat kan anvendes til erhvervsområde (håndværks-, 

værksteds- og fremstillingsvirksomhed) men samtidig, at området kan udnyttes mere intensivt med 

øget bebyggelsesprocent, øget antal etager, øget bebyggelseshøjde m.m.  

Lokalplanområdet grænser mod nordvest op til Motorring 3 (statsvej nr. 3) på strækningen ca. km 

36,993 – 37,026, venstre vejside. Motorring 3 er en statsvej, som Vejdirektoratet er vejmyndighed 

for, og som følge heraf er lokalplanforslagets bestemmelser af interesse for Vejdirektoratet.  

Indholdet af forslag til Lokalplan nr. 430 for Mesterlodden giver ikke Vejdirektoratet – som 

vejmyndighed for Motorring 3 (statsvej nr. 3) – anledning til at gøre indsigelse efter til plan-

lovens § 29, stk. 3.  

Bemærkninger  

Vejdirektoratet har imidlertid nedenstående bemærkninger til lokalplanforslaget, som det 

forudsættes, at Gentofte Kommune forholder sig til og om muligt indarbejder i den endelige 

lokalplan.  

Vedr. eksisterende forhold  

Vejdirektoratet har noteret sig, at lokalplanforslagets redegørelse for eksisterende forhold mangler 

oplysning om, at lokalplanområdet på en strækning af ca. 33 m grænser op til statsvejen Motorring 

3, som Vejdirektoratet er myndighed for.  

Dette kan med fordel tilføjes beskrivelsen af lokalområdets beliggenhed.  

Vejdirektoratet har med tilfredshed noteret sig, at det af lokalplanforslagets redegørelse for forhol-

det til anden planlægning og lovgivning, jf. afsnittet ”Trafikforhold og vejbyggelinjer”, fremgår, at der 

langs Motorring 3 er tinglyst en vejbyggelinje, og at det forudsætter tilladelse fra Vejdirektoratet – 

som vejmyndighed for Motorring 3 – såfremt der ønskes opført ny bebyggelse eller foretages æn-

dringer af blivende art på det vejbyggelinjepålagte areal. Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, 

at vejbyggelinjen langs Motorring 3 er vist på lokalplanens kortbilag. 

Det kan med fordel tilføjes afsnittet ”Trafikforhold og vejbyggelinjer”, at vejbyggelinjen langs Motor-

ring 3 er pålagt i en afstand på 10 m regnet fra vejskel og uden højdetillæg, jf. tinglyst servitut af 

14. oktober 2010, som er pålagt i forbindelse med ekspropriation til Motorring 3.  
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Vedr. terrænregulering nær skel mod statsvej  

Vejdirektoratet har noteret sig lokalplanforslagets bestemmelse § 8.5 vedr. terrænregulering nær 

naboskel.  

Vejdirektoratet har også noteret sig, at der i noten til bestemmelsen korrekt refereres til vejlovens § 

73, stk. 3, hvorefter det forudsætter tilladelse fra vejmyndigheden at foretage udgravning eller på-

fyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange høj-

deforskellen mellem udgravning eller påfyldning og vejens areal.  

Vejdirektoratet bemærker i den forbindelse, at Vejdirektoratet er myndighed for statsvejen Motor-

ring 3, som lokalplanområdet grænser op til på en ca. 33 m lang strækning mod nordvest. I hen-

hold til vejlovens § 73, stk. 3 forudsætter det derfor tilladelse fra Vejdirektoratet, såfremt der 

ønskes udgravning eller påfyldning på en ejendom indenfor lokalplanområdet nærmere end 3 m 

m.v. fra vejarealet tilhørende Motorring 3. Konkret ansøgning skal i givet fald fremsendes til 

Vejdirektoratet med henblik på behandling.  

Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget. 
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Forslag til forbedringer af lokalplanforslaget 

 

Adresse: Annettevej 20, st. th 

Postnr: 2920 

By: Charlottenlund 

 

Jeg har her til aften hørt gennemgangen af lokalplanforslaget for Mesterlodden.  

Synes det er fint at kommunen har et erhvervsområde, som det der er i Mesterlodden, da det er 

unikt for kommunen. Jeg kan også bakke op om at udvikle området, så det imødekommer 

erhvervenes behov.  

Men det undrer mig, at der ikke på noget tidpunkt i gennemgangen blev italesat noget omkring den 

menneskelig oplevelse af at færdes i området efter den foreslåede udvidelse. Der blev ikke 

fremlagt tanker omkring hvordan det vil føles at færdes i et industriområde med tre etager, 12 

meter høje lagerbygninger og 2,5 m hegn rundt om bygningerne. Jeg er med på, at et 

erhvervsområdet som udgangspunkt aldrig bliver særlig kønt eller 'hyggeligt' at færdes i. Men der 

er alligevel et menneskeligt aspekt for sådan et område, som jeg synes kommunen helt har 

overset.  

At færdes i et område hvor der er tre etager, garager, lagerpladser og dertil nu højere hegn rundt 

om ejendommene, vil skabe et yderst utrygt område at færdes i som besøgende. I fem til seks 

måneder om året, bliver det ret tidligt mørkt, så der vil for en stor del af året også være mørkt i 

arbejdstiden/åbningstiden, hvilket yderligere vil gøre området utrygt at færdes i. Og utrygheden kan 

ikke imødekommes via gadebelysning og kameraovervågning. Det handler om det bebyggede 

miljø, som de højere og større erhvervs - og industribygninger vil skabe. Det er synd og skam at 

kommunen i forslaget slet ikke tænker de menneskelige perspektiver ind i området.  

Der er ikke noget værre miljø at færdes i end et halvtomt industriområde en mørk eftermiddag. Og 

det kan hurtigt blive til et yderst uattraktivt område, som heller ikke virksomhederne har lyst til 

deres kunder kommer til. Synes kommunen burde tænke ind hvilken indflydelse forslaget vil få for 

oplevelsen af at færdes i området. Store og høje bygninger vil skabe en meget uvelkommen 

atmosfære samlet for hele området. Der må kunne findes nogle tiltag, som kan opbløde denne 

'uvelkomne' effekt. Et forslag kunne være det grønne element og/eller nogle linjer i byggefelterne, 

hvor bebyggelseshøjden skal være lavere. Det skaber variation i området, og nogle lommer, som 

vil føles lidt mere rare at opholde sig i.   

I forhold til naturen, er det bemærkelsesværdigt, at der på intent tidspunkt i gennemgangen var 

tænkt nogle tiltag ind, hvor det grønne og naturen blev imødekommet. Skellinjen er blevet mindre, 

byggehøjden større og man ønsker at udvide den eksisterende skovlinje mod Gammelmosen.  

Det undrer mig virkelig at man i 2022 stadig tænker den kommunale planlægning så kasseopdelt.  

Området ligger lige klods op ad en smuk gammel mose. Der ligger et kæmpe potential i at udnytte 

denne grønne oase, til at skabe liv i et ellers kedeligt industriområde. Så støtter man samtidig også 

naturen, hvilket er mere i tråden med tidsånden i dag.  
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Det ville være meget fremsynet hvis kommunen satte krav til erhvervslivet om, at for at for at de 

kan få lov til at udvide og udbygge (hvilket er helt fint!), så skal det ske i samspil med en vild natur - 

ikke blot en kedelig og ufrugtbar græsplæne. Det behøver ikke være store tiltag, men kunne fx 

være vilde blomster på alle græsarealerne, eller hvad vi nu ellers har set af gode forslag de sidste 

par år, som kommunen arbejder med på deres offentlige arealer. Det kunne også være ved at 

trække nogle enkelte grønne korridorer fra mosen og ind i området, så naturen kommer frem i små 

sprækker/lommer integreret i området.  

Det ville gøre området spændende og langt mere imødekommende at færdes i, hvis den 'hårde' 

industriatmosfære kunne blive blødt op af nogle mere naturelige elementer der integrerer sig i 

området. Det vil skabe et langt mere levende - og dermed også mere trygt område at færdes i.  

Jeg vil anbefale kommunen at tænke kreativt her og udnytte det potentiale der ligger i mosen ved 

siden af. Naturen kan være med til at bløde det hårde og utrygge industriområde op, og måske 

endda være med til at forskønne området, så det også vil føles mere imødekommende og trygt at 

færdes i.  

Alle politikere snakker om, at vi skal gøre noget godt for naturen. Så er det netop i disse små 

lokalplansændringer at man kan skabe forandringer, ved at tænke naturen ind på nye måder. Det 

ville i den grad klæde høringsforslaget, at der ikke kun blev tænkt i højde og volumener. Fremtiden 

ligger i at tænke natur og udvikling langt mere sammen, så det netop ikke bliver to arealer der 

sammenstøder.   

At ændre skovlinjen ind mod mosen, vil være synd for oplevelsen af at færdes i skoven.  

Jeg synes sagtens at kommunen kan tillade sig at stille krav til noget beplantning og natur også 

inde i et industriområde. Er faktisk ret overrasket over, at det slet ikke har været en del af forslaget 

endnu. Det ville være så fint et forgangseksempel på en grøn sameksistens, som jeg er sikker på 

mange andre kommuner ville kunne finde inspiration i.  

Jeg vil forslå, at man gennemtænker hvordan området vil opleves som et menneske, så man ikke 

kun ser det fra virksomhedernes perspektiv. Jeg tror fremtiden ligger i at tænke sameksistens for 

både industrien og naturen, samt at have fokus på individet, netop i det bebyggede miljø. Og jeg 

tror en større fokusering på det grønne inde i industriområdet- omend det blot er nogle enkle og 

simple initiativer - vil kunne gøre en stor forskel for dem der færdes der. Jeg er sikker på, at det 

ene ikke behøver at udelukke det andet.  

Det er synd og skam, at forslaget i sin nuværende form stadig er tænkt så opdelt på en måde der 

hører fortiden til. Mesterlodden rummer så fin en mulighed for netop at vise hvordan udvikling og 

natur sagtens kan følges ad, og hvordan naturen ligefrem kan bruges som en fordel i 

byplanlægningen af kedelige industriområder. Jeg er overbevist om, at det er dér fremtiden ligger.   
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Lokalplan 430 ang. Mesterlodden 

 

Adresse: Stolpehøj 52, st.tv 

Postnr: 2820 

By: Gentofte 

 

Håndværker-værkstedsbyen Mesterlodden  er jeg nær nabo til siden ca. 1979. 

Det er et travlt område med megen også tung trafik , støj og lugtgener fra værksteder( billakering 

og undervognsbehandling) som vi som beboere  tæt på har affundet os med, MEN en udbygning 

med fortætning fra 50 til 80% og øget bygningshøjde til 13 m fra fundament (oplyst af kom. 

medarbejder) vil være voldsomt, da hele området Mesterlodden har en højere cote i forhold til de 

nærliggende boliger og veje i omgivelserne,  denne niveau forskel på adskillige meter tages der 

IKKE hensyn til i forslaget. 

Randbeplantningen bør bibeholdes på 5 meter og overholdes !, Grønt er det kun en del af året, 

og biodiversitet kan ikke bevares på mindre areal. 

Kommunens intension med verdensmålene : ”Gentofte tager ansvar.” 

”Vi gør byen grønnere og sundere.” 
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Det bliver i hvert fald ikke udmøntet i dette forslag. 

1) Mod vest ved Gammelmosen (fredet siden 1840,erne) står skure og kontainere i skel! Disse 

vil iflg. forslaget lovliggøres. Et evt. byggeri vil kunne blive højere end mose-træer og skygge 

for dens underskov med ( lige nu) anemoner. Byggeri i skel bør ikke være lovligt, kontainere 

opstablet permanent heller ikke. 

 

 

 

 Færdsel kan kun foregå  udenom mosen-ikke igennem, så randbeplantningen og højden er vigtig  

p.g.a. niveauforskellen for lysindfaldet i mosen og underskoven , og brugerne af dette grønne 

åndehul. Gangstien er lavt under Mesterloddens niveau allerede og går langs motorvejen med en 

mur  derefter.   
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2) Mod syd mod Bank-Mikkelsen bebyggelsen er der ingen randbeplantning, nyt plankeværk i 

skel og en smule græskant. Altså ingen biodiversitet.
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3) Mod Sognevej er der smal randbevoksning  og stigende cote forskel, så bygningerne ikke 

dækkes ret meget selv med buske på et stykke.  

 

 

 

4) Ved Tankstationen er kun en skråning ved lav bunddække og en stentrappe med 20 sten trin 

uden gelænder. Der er fri indsigt til alle bygninger i fuld højde. 

5) Nybrovej har kun få steder 5 meter randbeplantning. 

Der håndhæves altså ikke de allerede gældende regler, og selv med en evt ændring vil de 

nuværende faktuelle forhold ikke overholde lokalplanen. 

Miljøredegørelse (VVM) skal kræves for at mulige risici for moseområdet kan afklares, da mange 

nye gener kan påføres omgivelserne, fordi  en del af området er forurenet, samtidigt med 

forventninger om LAR.  Hvis VVM redegørelse ikke udføres for det højereliggende område 

Mesterlodden ,vil der med sandsynlighed være mulighed for, at Gammelmosen vil fungere som 

recipient. 

Trafikbelastningen er i forvejen betydelig med os fra de mange biler ( der er også et 

parkeringsområde) og suppleret med tung trafik fra Entreprenør.  Områdets eneste vej med al 

trafik både ind og ud, er til Sognevej, hvor  vore 2 busstop til  linie 176 ”Mesterlodden” er placeret, 

og i alt er der 5 udkørsler  på få hundrede meter af Sognevej. Tidligere klager fra Vangedes 

Venners trafikgruppe foreligger. 

Der er i perioder lugtgener fra værksteder, og til trods for høje ventillations”tårne” på nogle 

bygninger vil en evt. forøget byggehøjde til 13 meter af denne type blive forøget betydeligt, så 

samlet tilladt højde skal være incl disse tagkonstruktioner. 
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Gentofte Ejendommes nylige dyre renovering af Bank-Mikkelsensvej området huser sarte beboere 

med egne små terrasser udenfor. Ligeledes er to plejeinstitutioner Nymosehave og Egebjerg med 

mange altaner til de ældre tæt ved/ overfor, så  luftforureningen bør måles og ikke  stige 

yderligere. Området er desuden forøget med nye boliger på Palle Simonsensvej med en 

maksimal byggehøjde på 9 meter. I betragtning af coteforskellen  burde samme byggehøjde 

gælde Mesterlodden fortsat. 

Fortidsminde beskyttelsen, som jeg selv bor indenfor skal bibeholdes, og adgang til gravhøjen på 

Egebjergs område burde gøres tilgængelig for offentligheden, evt. efter aftale. Hvad er 

begrundelsen herfor? 

Byggeri i andre dele af kommunen, der ikke har kunnet få tilladelse eller indpasses i bybilledet ,er 

en fejldisposition af anbringe på  Mesterloddens område, og derved fortætte og forøge 

bygningsmasse og færdsel til belastning for natur og omkringboende borgere. Det nærliggende  

Lagergårdsvej med værksteds/ parkering er uden boliger tæt ved, omgivet af trafikårer på alle 

sider, i et plan med en enkelt lille bygning med 2 etager. Opfordring : Lav en  fortætning / forøget 

bygningsmasse der.  Gentofte Kommunalbestyrelse opfordres til at respektere  Skovbyggelinie og 

fortidsminde beskyttelse,  og VVM redegørelse foretages, og opfordrer til en bibeholdelse af 

hidtidige lokalplaner                                                                                                  vedr. 

Verdensmål 11 :Bæredygtige Byer og lokalsamfund.                                                           

Mesterlodden Håndværker- værkstedsby i Vangede bydelen. 
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Lokalplanens baggrund
Gentofte Kommune ønsker at sikre de erhvervsdrivende i kommunen gode rammer for, at de kan
fastholde og udvikle deres erhverv på en hensigtsmæssig og nutidig måde. Det gældende
plangrundlag - herunder Lokalplan 101 vedtaget i 1994 og indeholdende den primære planlægning for
Mesterlodden - er ikke længere tidssvarende i forhold til erhvervsområdets behov.

I dialog med de erhvervsdrivende på Mesterlodden har Gentofte Kommune udarbejdet et opdateret
plangrundlag for området, som i højere grad kan understøtte en hensigtsmæssig udvikling.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger mellem Nybrovej, Sognevej, Palle Simonsens Vej og Gammelmosen.
Området omfatter samtlige ejendomme på Mesterlodden samt benzinstationen på hjørnet af Nybrovej
og Sognevej. 

Mesterlodden er et af Gentofte Kommunes større erhvervsområder. Området blev udlagt i slutningen
af 1950'erne på en del af den tidligere Stolpegårds jorder, der dengang ejedes af kommunen. I 1961
blev der givet den første byggetilladelse til Kitko Kittelvaskeri på Mesterlodden 23.

Helt fra starten har området været anvendt til erhverv af håndværksmæssig karakter. Med
fastlæggelse af et beplantningsbælte langs hele området, sikredes det, at de omkringboende ikke blev
generet, og at området fik et ordentligt udtryk mod omgivelserne.

Udkast til udstykningsplan med byggefelter fra 1960. Det ses, at Mesterloddens og de
omkringliggende vejforløb oprindeligt har været tænkt anderledes.

Lokalplanområdet omfatter 34 ejendomme og har et samlet areal på ca. 5,3 ha ekskl. vejarealer.

Bebyggelsen er varieret i overensstemmelse med de forskellige erhvervsdrivendes individuelle behov.
Enkelte erhvervsdrivende benyttet sig af muligheden for at indrette udstillingslokaler.

I følge den hidtil gældende Lokalplan 101 skal parkering placeres i bælter langs matriklen.

Tilkørsel sker fra Sognevej. Der er busstoppesteder langs Sognevej og Nybrovej.
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med lokalplanen er skabe et nutidigt plangrundlag for området, at fastlægge områdets
anvendelse til erhverv i form af håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed, at sikre
bevaringsværdige bygninger og at ophæve utidssvarende lokalplaner for området.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 430 for Mesterlodden ophæves de gældende lokalplaner:
Lokalplan 101, Lokalplan 101.1 og Lokalplan 380 for lokalplanområdet.

Lokalplanen fastsætter, at ejendomme i lokalplanområdet udelukkende må anvendes til håndværks-,
værksteds- og fremstillingsvirksomhed. Der må desuden indrettes garage- og parkeringsanlæg, og der
må fortsat drives benzinstation fra hjørnet af Nybrovej. Der må ikke indrettes nye boliger i området,
ligesom der ikke må indrettes regulær detailhandel.

I tilknytning til det enkelte erhverv må der etableres sekundære funktioner i form af administration,
lager og udstillingslokaler/showrooms.

Ejendomme i lokalplanområdet må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 1.000 m2. Der er i dag

11 ud af 34 ejendomme, der er større end 2.000 m2 og dermed kan opfylde størrelseskravet i
forbindelse med en udstykning.

Ved opførelse af ny bebyggelse eller relevante ændringer i anvendelsen af bebyggelsen skal der på
ejendommen anlægges parkeringspladser i forhold til anvendelsen. Der skal anlægges 1

parkeringsplads per 50 m2 produktion- eller værksted, 100 m2 lager, 50 m2 administration, 25 m2

udstillingslokale og 50 m2 etageareal i øvrigt. Nye overkørsler fra offentlig vej skal godkendes af
vejmyndigheden. Det 5 m brede bælte langs vejarealet fastlagt i Lokalplan 101, der skal anvendes til
parkering eller beplantning, fastholdes. Det forhindrer ikke, at der kan anlægges parkering andre
steder, eller at der kan opføres bebyggelse hen over bæltet, så der kan parkeres under bygningen.

Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige 80, og bebyggelse må ikke opføres
i mere end 3 etager og 12 m.

I den sydlige del af lokalplanområdet, hvor ejendommene grænser op til boligområdet ved Palle
Simonsens Vej, er der fastlagt en byggelinje for at undgå gener for beboerne. Mellem byggelinjen og
det sydlige skel må der kun opføres skure og anden sekundær bebyggelse i 1 etage.

For at fastholde områdets udtryk set fra omgivelserne fastholdes beplantningsbælterne fra Lokalplan
101 ud mod Motorring 3, Nybrovej, Sognevej og Palle Simonsens Vej, dog således at bælternes
bredde reduceres til 2,5 m. Faste hegn langs de nævnte veje skal placeres minimum 1 m fra vejskel.

Skiltning og reklamer på husfacader og ubebyggede arealer (udover almindelig orienteringsskiltning og
husnumre m.v.) skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden opsætning.
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Lokalplanen fastsætter, at inden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret de påkrævede
parkeringspladser samt udendørs opholdsarealer svarende til 10 % af etagearealet. Opholdsarealer
må gerne etableres på altaner eller tagterrasser, der i øvrigt skal have ugennemsigtigt værn, for at
begrænse eventuelle indbliksgener for nærliggende boliger.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, med de ændringer der
følger af lov nr. 1833 af 8. december 2020, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2
beskrevne område:
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§ 1 Formål
1.1
Det er lokalplanens formål:

at skabe et nutidigt plangrundlag for området
at fastlægge områdets anvendelse til erhverv i form af håndværks-, værksteds- og
fremstillingsvirksomhed
at sikre bevaringsværdige bygninger for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter
at ophæve utidssvarende lokalplaner for området
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§ 2 Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortet.

2.2
Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:

110, 8bn, 8bo, 8bp, 8bq, 8br, 8bs, 8bt, 8bu, 8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 8bø, 8ca, 8cd, 8ce, 8cf, 8ck, 8cl,
8co, 8cq, 8cs, 8da, 8di, 8dk, 8dl, 8dm, 8dn, 8dp, 8dq, 8dr, 8ds, alle Vangede Ejerlav

2.3
Lokalplanens område ligger i byzone.
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§ 3 Anvendelse
3.1
Lokalplanens område må kun anvendes til erhvervsformål i form af håndværks-, værksteds- og
fremstillingsvirksomhed med tilhørende lager, administration og udstillingslokaler/showroom.

Udover de ovennævnte anvendelser må matrikel 8bo, Vangede, anvendes til selvstændig parkering.

Udover de ovennævnte anvendelser må matrikel 8cq, Vangede, anvendes til benzin-/servicestation.

3.2
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af
den nødvendige energiforsyning.

3.3
Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er
genopført i overensstemmelse med § 6.6 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.
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§ 4 Udstykning
4.1
Inden for lokalplanens område må grunde ikke udstykkes med en grundstørrelse, der er mindre end

1.000 m2.

4.2
Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde under 1.000 m2  til brug for de i § 3.2 nævnte
transformerstationer og lignende installationer.
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1
Områdets eksisterende veje og stier bibeholdes.

5.2
Ved opførsel af ny bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal der anlægges
parkeringspladser svarende til:

1 parkeringsplads per 50 m2 til produktion, fremstilling, værksted og lignende

1 parkeringsplads per 100 m2 til lager

1 parkeringsplads per 50 m2 til administration

1 parkeringsplads per 25 m2 til udstillingslokaler/showroom

1 parkeringsplads per 50 m2 etageareal i øvrigt

5.3
De på kortet angivne 5 m brede parkeringsbælter skal anvendes til parkering eller som
beplantningsbælter.

Kommentar til 5.3

Bestemmelsen forhindrer ikke, at der kan opføres bebyggelse hen over parkeringsbæltet, så længe
bæltet friholdes i terrænniveau.
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§ 6 Bebyggelsens omfang
og placering
6.1
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80.

6.2
Bebyggelse må opføres i højst 3 etager.

6.3
Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 m.

6.4
Der fastsættes en byggelinje ved lokalplanområdets sydlige afgrænsning 5 m fra skel, som vist på kortet.
På arealet mellem byggelinje og skel er det ikke tilladt at opføre ny bebyggelse, udover skure, udhuse,
carporte, garager og lignende sekundær bebyggelse i maksimalt 1 etage.

6.5
Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 m kun opstilles
på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 m, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel
mod naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.

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

6.6
Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger
med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på
grund af skader efter brand, eksplosion, eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.
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§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omkringliggende bebyggelse og udformes således, at
der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.

7.2
Til udvendige bygningsflader må der ikke anvendes former, materialer eller farver som efter
Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

7.3
Der må ikke opsættes skilte eller reklamer uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

7.4
Altaner og tagterrasser placeret på 1. sal og derover skal etableres med ugennemsigtigt værn af
minimum 1 meters højde.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Der skal anlægges udendørsopholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet, dog undtaget
etageareal til lager og garage-/parkeringsanlæg.

8.2
Der udlægges beplantningsbælter med en bredde på 2,5 m langs Motorring 3, Nybrovej, Sognevej og
Palle Simonsens Vej, som vist på kortet.

Faste hegn placeret i beplantningsbæltet skal placeres mindst 1 m fra skel og skal i overvejende grad
dækkes af beplantning.

8.3
Faste hegn mod vej må ikke have en højde, der overstiger 2,5 m.

8.4
Der kan uanset ovenstående bestemmelser i § 8.2 og § 8.3 efter Kommunalbestyrelsens tilladelse som
erstatning for eksisterende, lovlige hegn, etableres nye hegn med samme omfang, placering, materialer
og farver. Der kan ved tilladelse til opførelse af hegn efter denne paragraf gives tilladelse til at farven
ændres til schwarzgrau (RAL 7021).

8.5
Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. Terrænet må ikke reguleres tættere på
naboskel end 0,5 m.

Kommentar til 8.5

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

Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal
end 3 meter samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem
udgravning eller påfyldning og vejens areal.

8.6
Der må ikke opsættes fritstående skilte eller reklamer uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
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8.7
Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads, lagerplads eller lignende, skal
udlægges som grønne områder/have.
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§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1
Bygninger, der på kortet er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller
på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også
dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og
udformning i øvrigt.
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§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning
10.1
Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret parkeringspladser i overensstemmelse
med § 5.2.

10.2
Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret opholdsarealer i overensstemmelse med §
8.1.
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§ 11 Servitutter og
lokalplaner
11.1
Lokalplan 101 og Lokalplan 101.1 for Grusbakken og Sandtoften m.fl., Lagergårdsvej og Mesterlodden
ophæves for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre:

110, 8bn, 8bo, 8bp, 8bq, 8br, 8bs, 8bt, 8bu, 8bv, 8bx, 8by, 8bz, 8bæ, 8bø, 8ca, 8cd, 8ce, 8cf, 8ck, 8cl,
8co, 8cq, 8cs, 8da, 8di, 8dk, 8dl, 8dm, 8dn, 8dp, 8dq, 8dr, 8ds, alle Vangede Ejerlav.

11.2
Lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger ophæves for den af lokalplanen omfattede
ejendom med matrikelnummer 8bt, Vangede.
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§ 12 Retsvirkninger
12.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

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

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

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra
kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.
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Kort
Se kortbilag her
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GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2022

1:2.500
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! ! ! !

!
! Lokalplanafgrænsning

Bevaringsværdig bygning
Parkering/Beplantning
Beplantningsbælte
Skovbyggelinje
Fortidsmindebeskyttelseslinje
Vejbyggelinje
Byggelinje, jf. § 6.5
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2021
Lokalplanområdet udgør rammeområde 6.E2 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune.
Lokalplanens gyldighed er afhængig af vedtagelsen af Tillæg 2 til Kommuneplan 2021, der hæver
bebyggelsesprocenten til 80, det maksimale etageantal til 3 og den maksimale bebyggelseshøjde til 12
m.

I henhold til kommuneplanen ligger lokalplanområdet i nærheden af en produktionsvirksomhed af
national interesse (Novo Nordisk ved Hagedornsvej). Lokalplanen ændrer ikke på anvendelsen af
området og vurderes ikke at kunne medføre konsekvenser for produktionsvirksomheden eller stille
virksomheden over for skærpede miljøkrav.

Byplanvedtægter og lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 101 og 101.1 for Grusbakken og Sandtoften m.fl.,
Lagergårdsvej og Mesterlodden. En enkelt ejendom er desuden omfattet af Lokalplan 380 - en
temaplan for bevaringsværdige bygninger. De nævnte lokalplaner ophæves med vedtagelsen af
Lokalplan 430.

Servitutter
Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse
bestemmelser, vil fortsat være gældende.

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

Fredning og bevaringsplanlægning
I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er
vurderet og placeret i en af følgende kategorier:

Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3
Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6
Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9
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Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4
som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som
bevaringsværdige i kommuneplanen.

Inden for lokalplanområdet er 2 bygninger udpeget som bevaringsværdige med karakteren 4.

Disse bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden
Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og
altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Klimatilpasning
Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der
ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør, forsinker eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

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

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra
Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold
Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer,
skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse
sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og
parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer
Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller
andre trafikale forhold på vejarealerne.

Der er tinglyst en vejbyggelinje langs Motorring 3. På arealet foran vejbyggelinjen må der ikke opføres
ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af blivende art, uden tilladelse fra vejmyndigheden.
Vejmyndigheden for Motorring 3 er Vejdirektoratet.

Miljøforhold
Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at
jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, og jordflytninger skal derfor anmeldes til
miljømyndigheden i Gentofte Kommune.

På arealerne jf. kortet er der ved lokalplanens vedtagelse kortlagt jordforurening på vidensniveau 1
eller 2. Inden et grave- og anlægsarbejder eller ændring i arealanvendelsen igangsættes, skal
miljømyndigheden i Gentofte Kommune kontaktes, idet der som udgangspunkt skal søges om en
tilladelse efter jordforureningslovens § 8 inden opstart.
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Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt
grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til anden jord- eller
grundvandsforureningsforhold.

Spildevand
Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til
spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af, at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde
håndteres lokalt på egen grund.

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

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

Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af en skovbyggelinje fra
Gammelmosen. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre ind- og udsynet til skoven og bevare
skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden
for skovbyggelinjerne.

Lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjer fra
Stolpehøjene. Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre ind- og udsynet til fortidsmindet
og beskyttelse af arkæologiske anlæg omkring fortidsmindet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af
arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der må ikke placeres hegn, campingvogne eller
lignende inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Dispensationer i henhold til naturbeskyttelsesloven kan i særlige tilfælde gives af
Kommunalbestyrelsen.

Da Gentofte Kommune vurderer, at det vil medføre en væsentlig administrativ lettelse, vil kommunen
ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen inden for
lokalplanområdet i forbindelse med lokalplanforslagets høring.

Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder
end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.
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Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor
almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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Kommuneplanrammer - Kommuneplan 2021
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Jordforurening
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Skovbyggelinje
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Fortidsmindebeskyttelseslinjer
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
(LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer, Lov nr. 2192 af 29. december 2020, § 1, og Lov
nr. 2213 af 29. december 2020) foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få
væsentlig indvirkning på miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

De forøgede byggemuligheder, der følger af lokalplanen vurderes ikke at medføre væsentlige
påvirkninger af miljøet, idet den eksisterende anvendelse fastholdes.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være
næsten status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer,
Lov nr. 2192 af 29. december 2020, § 1, og Lov nr. 2213 af 29. december 2020) kan en afgørelse efter
miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et
planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun
klages over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes på
www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage til plan-
byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920
Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at
klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den
anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6
måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller
i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte
som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen
give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge-
eller anlægsarbejde.

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

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 3. februar 2022 og indtil forslaget er endeligt vedtaget,
dog højst indtil den 3. februar 2023.
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Status
Forslag til Lokalplan 430 for Mesterlodden er:

vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 31. januar 2022
offentliggjort den 3. februar 2022
i høring frem til den 31. marts 2022
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Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 
BAGGRUND 
Gentofte Kommune ønsker at sikre de erhvervsdrivende i kommunen rammer for, at 
de kan fastholde og udvikle deres erhverv på en hensigtsmæssig og nutidig måde. 
Gentofte Kommune vurderer, at det gældende plangrundlag ikke længere er 
tidssvarende i forhold til erhvervsområdets behov. 

I dialog med de erhvervsdrivende på Mesterlodden har Gentofte Kommune 
udarbejdet et opdateret plangrundlag for området, som i højere grad kan understøtte 
en hensigtsmæssig udvikling. 

FORSLAG TIL NY RAMME 
Med kommuneplantillæggets vedtagelse, vil den maksimale bebyggelsesprocent for 
den enkelte ejendom hæves fra 50 til 80, samtidig hæves det maksimale antal 
etager fra 2 til 3 og den maksimale bebyggelseshøjde fra 9 m til 12 m. Der tilføjes en 
bemærkning om, at parkeringsnormen kan fastsættes til 1 per 100 m² etageareal til 
lager. Områdets anvendelse vil fortsat være erhverv i form af let industri og 
håndværk. 

FORUDGÅENDE HØRING 
Da kommuneplantillægget kun indeholder mindre ændringer i kommuneplanens 
rammedel, der ikke er i strid med planens hovedprincipper, har det ikke været 
nødvendigt at afholde en forudgående høring jævnfør planlovens § 23c. 

MILJØVURDERING 
Der er foretaget en samlet screening af rammeændringens og lokalplanens 
indvirkning på miljøet. Det vurderes, at de ændringer i anvendelsen som 
rammeændringen åbner op for, kun vil have begrænset effekt på områdets miljø 
lokalt og ingen betydning regionalt. 

Det er vurderet, at de forøgede byggemuligheder, der følger af planændringen ikke 
medfører væsentlige påvirkninger af miljøet, idet den eksisterende anvendelse 
fastholdes. 

Det er derfor besluttet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM), at der ikke udarbejdes miljørapport. 
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EKSISTERENDE RAMME  

 

Rammenummer 6.E2 

Rammenavn Mesterlodden 

Bydel Vangede 

Generel anvendelse Erhvervsområde 

Specifikke anvendelser Let industri og håndværk 

Bebyggelsesprocent 50 

Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 

Maksimalt etager 2 

Maksimal 
bebyggelseshøjde 

9 m 

Bemærkning 

Servicestation kun med nuværende placering. 
Hensyn til produktionsvirksomheder af national 
interesse, jf. generelle rammer for hele 
kommunen. 

 



Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 

Gentofte Kommune, Plan og Byg 2022 4 af 6 

FORSLAG TIL NY RAMME  

 

Rammenummer 6.E2 

Rammenavn Mesterlodden 

Bydel Vangede 

Generel anvendelse Erhvervsområde 

Specifikke anvendelser Let industri og håndværk 

Bebyggelsesprocent 80 

Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 

Maksimalt etager 3 

Maksimal 
bebyggelseshøjde 

12 m 

Bemærkning 

Servicestation kun med nuværende placering. 
Hensyn til produktionsvirksomheder af national 
interesse, jf. generelle rammer for hele 
kommunen. Uanset den generelle ramme for 
erhvervsområder skal der kun anlægges 1 
parkeringsplads per 100 m² etageareal til 
lagerformål 
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KOMMUNEPLAN 2021 
Kommuneplan 2021 indgår som en del af Gentofte-Plan, der er kommunens 
strategiske styringsværktøj. Gentofte-Plan samler kommuneplan, budget og mål. 
Kommuneplan 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30. august 2021. En 
digital udgave af Kommuneplan 2021 findes på gentofte.dk/kommuneplan2021 

I Kommuneplanen fastlægges dels en hovedstruktur for kommunens 
arealanvendelse, by- og centerstruktur, grønne struktur, trafiksystem mv., bydelene 
og centrene, dels rammer for de enkelte områder i kommunen. Rammerne angiver 
grænser for indholdet af lokalplaner. 

Rammerne er ikke mere detaljerede end, at der fortsat er rimelig fleksibilitet i 
grundlaget for lokalplanlægningen. Der er således sikret mulighed for justering og 
detaljering i forbindelse med fastlæggelse af lokalplanernes bestemmelser, som i 
mange tilfælde vil være skærpede i forhold til rammernes. 

Kommunalbestyrelsen kan ændre kommuneplanens rammer ved at udarbejde et 
tillæg til kommuneplanen. Tillægget kan først vedtages endeligt efter en offentlig 
høring på mindst 8 uger. Såfremt der kun er tale om mindre rammeændringer, der 
ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i 
hovedstrukturen, kan høringsperioden reduceres til mindst 4 uger. 

Rammeændringer vil som regel blive fulgt op af en lokalplan. 

RETSVIRKNINGER 
Kommuneplanen har ikke en direkte bindende virkning for grundejerne, men ifølge 
planloven skal Kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse. 
Kommunen kan desuden modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ny anvendelse 
af bebyggelse eller arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, i 
områder der ikke er omfattet af en lokalplan. 

STATUS 
Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 er: 

• Vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 31. januar 2022 
• offentliggjort den 3. februar 2022 
• i høring frem til den 31. marts 2022 

OFFENTLIG HØRING 
Bemærkninger til Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 kan sendes på mail til 
plan-byg@gentofte.dk eller til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 
2920 Charlottenlund. 

  

https://gentofte.dk/kommuneplan2021
mailto:Plan-byg@gentofte.dk
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KLAGEVEJLEDNING 
I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) kan en 
afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering 
– i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til 
planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. 

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan 
findes på www.naevneneshus.dk 

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. 

Der kan i særlige tilfælde indgives klage uden om klageportalen. Ønsker du at blive 
undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen 
med din klage til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan 
og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. 

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. 
Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og 
organisationer 1.800 kr. 

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises 
fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk 

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved 
domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til 
miljøvurderingslovens § 54.  

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:Plan-byg@gentofte.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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Lokalplanens baggrund
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra ejerne af ejendommen Broholms Allé 7a og
Hyldegårdsvej 43 om tilladelse til nedrivning af erhvervsbyggeriet samt en mindre bygning med tre

boliger med henblik på opførelse af fem villaer hver på 125 m2 på grunden, hvor Ordrup Byggecenter i
mange år har ligget.

De fem villaer er skitseret til at ligge placeret forskudt af hinanden i to rækker i en fælles parklignende
have. Villaerne er seniorvenlige med niveaufri adgang, og alle er forsynet med elevator. Alle villaerne
har en tagterrasse som det primære private opholdsområde. Langs grunden mod vejen er der udlagt
felter til parkeringspladser og skure. Mod jernbanen er der vist et beplantningsbælte og en støjskærm. 

Projektet forudsætter vedtagelse af en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er en del af et villaområde i den vestlige del af Klampenborg-Skovshoved bydel og
afgrænses mod syd af Hyldegårdsvej og mod vest af jernbanen. Området ligger ca. 400 m fra
bydelscenteret på Ordrupvej, ca. 200 m fra Ordrup Station og ca. 150 m fra Ordrup Jagtvej.

I dag er området bebygget med både et erhvervsbyggeri samt en villa. Lokalplanområdet er omgivet
primært af villaer.

Kvarteret er tæt bebygget og præget af en stor variation af små og store grunde. Den maksimale
bebyggelsesprocent for ejendomme i området er 35. Boligernes bebyggelsesprocent varierer i dag fra
ca. 25 og op til 35.

Inden for lokalplanområdet er 3 bebyggede matrikler; 10cp, 10 cv og 10 cq.

Bygherren ønsker at nedrive det eksisterende byggeri og bygge 5 boliger i området. Grundstørrelserne

for de tre matrikler er hhv. 585 m2, 339 m2 og 1.147 m2. Bygherren ønsker at sammenlægge disse tre

matrikler, og tilsammen udgør de et område på 2.071 m2. 

Tilkørsel til området  sker i dag via en privat fællesvej fra Broholms Allé mellem nr. 5 og nr. 7. 

Lokalplanens område set mod Nord. Ejendommen har i mange år haft anvendelse som erhverv,
senest virksomheden Ordrup Byggecenter. Ejendommen ønskes fremover anvendt til boligformål.
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen for hele området til boliger, helårsbeboelse.
Det er desuden lokalplanens formål at sikre, at fremtidigt byggeri tilpasses områdets karakter og at
muliggøre opførelse af 5 villaer.

Det samlede grundareal for området, er 2.071 m2 inkl. vej,  hvoraf vejarealer udgør 210 m2.

Grundarealet ekskl. vej er 1.861 m2.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bygningshøjde,
maksimalt antal etager og krav til facaders materialer og farver.

Lokalplanen fastlægger endvidere følgende:

Der skal være fem byggefelter. I hver af byggefelterne må der opføres 1 bolig på maksimalt 125

m2.
Alle boliger skal have ligelig andel i fællesarealerne.
Fællesarealerne skal udgøres af en fælles have, der skal være forsynet med stier. Haven skal som
minimum beplantes med græsplæne, buske og hække og små træer. 
Der stilles krav om tilgængelighed, herunder belægninger på stier og niveaufri adgang til boliger.
Der fastsættes et princip for fremtidige udstykninger.
Der fastsættes krav til facaders materiale, tagudformning og udformning af ubebyggede arealer for
at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse og tilpasning til områdets karakter.
Der stilles krav om, at der skal etableres de nødvendige støjforanstaltninger, så de fremtidige
udendørs og indendørs opholdsarealer overholder de nødvendige krav vedrørende støj og
vibrationer fra jernbanen. Der stilles specifikt krav om etablering af støjværn, og der er fastlagt en
placering, hvor støjværnet må opføres.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at matrikler kan sammenlægges og at udstykning må ske
som sokkeludstykning med ligelig andel i fællesarealerne. Der er i planen også bestemmelser om en
minimum grundstørrelse for alle grunde, der sidenhen udstykkes.

For at fastholde de grønne vejbilleder indeholder lokalplanen bestemmelser om, at boligbebyggelse
ikke må opføres nærmere vejskel end 5 meter.

I forbindelse med opførelse af nye boliger på den gamle erhvervsgrund skal der sikres adgang til
offentlig vej for både kørende og gående.

Gentofte Kommune har vurderet, at trafikken vil være aftagende, når boligerne er opført,
sammenlignet den trafik, der forefindes i dag i forbindelse med til- og frakørsel fra
erhvervsejendommen. Da den eksisterende vejs dimensioner ikke lever op til de nutidige krav om
tilgængelighed for både fodgængere og kørende, skal bygherre ved lokalplanens realisering, etablere
et fortov samt to digitale tavler, én i hver ende af vejen, således at kørende advares, hvis der kommer
en modkørende bil.
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De digitale tavler kan etableres som fuldgrafiske tavler uden blink og vil have en størrelse på 576 mm
x 576 mm.

Afstanden mellem kørebane og underkant tavle skal være mindst 2,2 m således, at man får en samlet
højde på omkring 2,8 m.

Et eksempel på fuldgrafiske tavle uden blink. Her ses tavlen anvendt til cykelister.
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Her ses adgangsvejen fra Broholms Allé og ind til området. Cirklerne viser mulige placeringer af de to
digitale tavler. Den hvide stribe viser, hvor et fortov i princippet skal etableres.

For at sikre de fornødne nabohensyn for så vidt angår skygge- og indbliksgener, fastsætter lokalplanen
byggeriets maksimale højde, antal etager og en bestemmelse om altanværnenes udformning.
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Illustrationen (axonometri) er set fra øst og viser de fem skitserede villaer som arkitekt Mikael Sinding
har indsendt i sin ansøgning til kommunen som et forslag til nye boliger.
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med de ændringer, der
følger af lov nr. 1833 af 8. december 2020, § 6, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2
beskrevne område:
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§ 1 Formål
1.1
Det er lokalplanens formål:

at fastlægge områdets anvendelse til boliger, helårsbeboelse
at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter 
at muliggøre, at der kan bygges 5 nye villaer
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§ 2 Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1.

2.2
Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse: nr. 10cv, 10cp
og 10cq - alle Ordrup. 

2.3
Lokalplanens område ligger i byzone.
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§ 3 Anvendelse
3.1
Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål, i form af villaer, enfamilieshuse.

Boligerne må kun benyttes til helårsbeboelse.

3.2
Uanset øvrige bestemmelser i § 3 vil eksisterende lovlig anvendelse kunne fortsætte i bygninger, der er
genopført i overensstemmelse med § 6.9 efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde.

3.3
I området kan der etableres liberalt erhverv under forudsætning af:

at erhvervet drives af beboerne af boligen
at erhvervet etableres i et fritliggende enfamiliehus
at erhvervslokalerne etableres i direkte forbindelse med boligen, dog kun i rum, der i henhold til
byggeloven kan godkendes til beboelsesrum
at det areal, der indrettes og udnyttes til liberalt erhverv eller lignende, normalt ikke er større end 50

m2 og normalt ikke er større end 25 % af den enkelte boligs etageareal
at udnyttelsen til liberalt erhverv eller lignende ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde
ændrer ejendommens karakter af boligområde.

3.4
Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater,
ingeniører, arkitekter og lignende samt kontorvirksomheder, hvis aktiviteter ikke vil være til gene for de
omkringboende.

Det pågældende erhverv må på stedet ikke omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.

3.5
Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af
den nødvendige energiforsyning.
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§ 4 Udstykning
4.1
Forinden ny bebyggelse kan opføres, skal områdets 3 matrikler sammenlægges.

Inden for området må udstykning ske som sokkeludstykning svarende til de på kortbilag 1 udlagte
byggefelter med ligelig del i fælleslod, når der på fællesloddet udlægges vejareal til gående adgang til
hver enkelt bolig fra privat fællesvej.

Kommentar til 4.1

Adgang til hver enkelt bolig skal udføres som gående adgang fra privat fællesvej med adgang til
offentlig vej Broholms Alle.

4.2
Inden for lokalplanområdet skal alle grunde, der sidenhen udstykkes, være minimum 300 m² hver.

Eventuelle adgangsarealer (koteletben mv.) medregnes ikke i grundarealet.

4.3
Uanset § 4.2 kan der ske udstykning af grunde under 300 m2 til brug for vejarealer.

Arealer til private fællesveje i lokalplanområdet skal udlægges som vej i matriklen eller udmatrikuleres
som selvstændige vejmatrikler som vist på kortbilag 1.

Kommentar til 4.3

Detailprojekt visende vejprofil og vejforløb skal godkendes af vejmyndigheden, inden der kan ske
udstykning.

4.4
Uanset § 4.2 kan der ske udstykning af grunde under 300 m2 til brug for de i § 3, stk. 5, nævnte
transformerstationer og lignende installationer.
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1
Der skal udlægges areal til udvidelse af den eksisterende private fællesvej, som vist på kortbilag 1.

Der udlægges areal til etablering af private fællesstier, som vist på kortbilag 1.

5.2
For lokalplanområdet gælder at:

De interne stier skal have et forløb parallelt med vejen, som vist på kortbilag 1.
Stierne skal lede fra vej og op til hver boligs hovedindgang.
Stierne skal etableres med et fast jævnt og skridsikkert materiale, såsom sten, tegl, fliser eller beton.

5.3
Der skal for lokalplanområdet anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.

Der skal være mulighed for at opføre carporte eller garager, og de skal placeres som vist på kortbilag 1.

5.4
Belysning på carporte og garager skal indrettes som udvendig og nedadvendt belysning ved
indgang/indkørsel.

Belysningen må ikke virke blændende for hverken de nye eller de omkringliggende boliger.
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§ 6 Bebyggelsens omfang
og placering
6.1
Det samlede etageareal som helhed må ikke overstige 625 m².

Etagearealet for den enkelte ejendom ikke overstige 125 m².

6.2
Inden for lokalplanområdet må boligerne kun opføres indenfor byggefelterne, jf. kortbilag 1.

6.3
For lokalplanens område gælder, at bebyggelse skal opføres i 3 etager, hvor den 3. etage kun må
opføres som tagterrasse. 

Der må ikke opføres altaner.

6.4
For lokalplanområdet gælder, at bebyggelsens højde ikke må overstige 9 meter.

 

6.5
For lokalplanområdet gælder, at bebyggelsens facadehøjde ikke må overstige 7,5 m eksklusiv værn på
tagterrasse.

Værn på tagterrasse skal opføres minimum 0,5 m inde fra facaden i vandret plan.

6.6
Sekundær bebyggelse som garager, carporte, udhuse, pavilloner og lignende småbygninger må kun
opføres i 1 etage.

Sekundær bebyggelse må kun opføres inden for særligt markerede byggefelter, jf. kortbilag 1.

6.7
Inden for lokalplanområdet skal der minimum være 5 m mellem hver boligenhed.
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6.8
Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 m kun opstilles
på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 m, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra skel
mod naboejendom og mindst 10 m fra skel mod vej.

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

Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over 1 m
kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.9
Uanset ovenstående bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af eksisterende lovlige bygninger
med samme omfang, placering og arkitektur i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på
grund af skader efter brand, eksplosion eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.
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§ 7 Bebyggelsens udseende
7.1
Ydervægge kun opføres i lysegule tegl og med lyse fuger.

7.2
For lokalplanområdet gælder at:

- Tage skal udformes som fladt tag.

- Der på småbygninger skal anvendes følgende tagmaterialer: tagpap, zink, zink-lignende materiale eller
grønne tage i form af beplantning.

- Taghældninger på småbygninger skal være mellem 10 - 30 %.

7.3
For lokalplanområdet gælder at:

- Værn på tag må opføres med glas eller med træ.

- Værn på indgangstrappen må opføres med glas, træ eller metal med balustre.

7.4
Skiltning udover almindelig navne- og husnummerskilte må ikke finde sted. I de tilfælde, hvor der er givet
erhvervstilladelse i henhold til § 3.3 og § 3.4, må der dog opsættes et orienteringsskilt på bygningen.
Størrelsen på orienteringsskiltet må ikke overstige 10 x 30 cm.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende, skal udlægges som
grønne områder med græs, buske, hække og træer i princippet, som vist på kortbilag 1.

8.2
Mod jernbanen skal der opføres et hegn i form af en støjafskærmning, jf. § 9.1 og 9.2.

8.3
For lokalplanområdet gælder at:

- Befæstede arealer til vej skal etableres med asfalt. 

- Befæstede arealer til parkering skal etableres med asfalt, chaussésten eller samme stenbelægning,
som anvendes på de interne stier, jf. § 5.2.

 

8.4
For lokalplanområdet gælder at:

- Der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 50 % af etagearealet.

8.5
Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. Terrænet må ikke reguleres tættere på
naboskel end 0,5 m.

8.6
Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde
sted.
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§ 9 Støj
9.1
Der skal etableres støjforanstaltninger i form af en støjskærm langs jernbanen som vist på kortbilag 1,
således at området ikke belastes med støjniveau over 64 dB fra jernbanetrafik, så Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier overholdes.

Støjafskærmningen skal udformes med en minimumshøjde på 1,8 m og en maksimal højde på 2,5 m.

Støjafskærmning skal begrønnes, således at den fremstår som en grøn hæk.

9.2
For nye boliger skal det sikres, at støjgrænseværdierne for støj fra jernbane overholdes på hhv. 33 dB
med lukkede vinduer og 52 dB med åbne vinduer.

9.3
Det skal sikres, at den øvre grænse på 75 dB for vibrationer fra jernbane bliver overholdt, således at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.
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§ 10 Grundejerforeninger
10.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige boligejere.

Kommentar til 10.1

Vejarealet på lokalplanområdet vedligeholdes efter servitut af 24. maj 1927, indtil andet aftales af de
i servitutten indgåede parter.

10.2
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer, herunder de
fælles opholdsarealer samt parkeringsarealer.

10.3
Grundejerforeningens vedtægter, herunder plan for drift og vedligeholdelse, skal godkendes af
Kommunalbestyrelsen.
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§ 11 Forudsætninger for
ibrugtagning
11.1
Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der etableres af støjafskærmning mod jernbanen, jf. § 9.1 -
9.2.

Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at områdets
opholdsarealer,  jf. § 8.4, ikke belastes med støjniveau over 64 dB fra jernbanetrafik.

Boliger må ikke være støjbelastet fra jernbanetrafik med mere end 52 dB med åbne vinduer, 33 dB med
lukkede vinduer.

Det skal sikres, at den øvre grænse på 75 dB for vibrationer fra jernbane bliver overholdt, således at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.

11.2
Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret parkering i overensstemmelse med § 5.3
og § 5.4.

11.3
Forinden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret grønne fællesarealer samt beplantning i
overensstemmelse med § 8.1.

11.4
Grundejerforeningen, jf. § 10.1, skal oprettes senest ved ibrugtagning af de første to boliger.
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§ 12 Retsvirkninger
12.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny
lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

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

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

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
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Jernbane
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet indgår i rammeområde 2.B46 i Kommuneplan 2021 for Gentofte Kommune.
Området er udlagt til boligområde med villaer med en bebyggelsesprocent på 35, men er i
dag bebygget med blandet etagehuse, rækkehuse og villaer. Rammen omfatter en del af et lokalcenter
med forskellige butikker. Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at et kommuneplantillæg
vedtages forinden. Kommuneplantillægget giver mulighed for et etageantal på 3, hvor den 3. etage kun
må indrettes som tagterrasse.

Rammeområde 2.B46 bliver opdelt i 2 mindre områder som konsekvens af, at rammen ændres. Den
nye ramme hedder 2.B54 og er kun udlagt til boligområde. Den gamle ramme omfatter både et
boligområde og et lokalcenter.

Kommuneplantillæg 1 kan ses her.

Byplanvedtægter og lokalplaner
Nærværende lokalplanområde er ikke omfattet af byplanvedtægter.

Nærværende lokalplanområde er omfattet af Temalokalplan 405, som omhandler fritliggende kældre
og hævede opholdsarealer, af Temalokalplan 395, som omhandler altaner og tagterrasser og af
Temalokalplan 423, som omhandler hegning. En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af
Temalokalplan 380, som omhandler bevaringsværdige bygninger.

Servitutter
Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse
bestemmelser, vil fortsat være gældende.

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

Området er i dag bl.a. omfattet af en servitut af 24. maj 1927 med færdsels- og driftsregulerende
bestemmelser på den private fællesvej.

Lokalplanens delområder C og D er omfattet af servitut af 16. april 1986 med deklaration om fælles
parkeringsareal og indkørsel.
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Fredning og bevaringsplanlægning
I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. Alle bygninger opført før 1970 er
vurderet og placeret i en af følgende kategorier: 

Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3

Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6 

Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at også bygninger med middel bevaringsværdi tildelt karakteren 4
som udgangspunkt er bevaringsværdige. Det betyder, at i alt ca. 4.500 bygninger er udpeget som
bevaringsværdige i kommuneplanen.

Inden for lokalplanområdet er bygningerne vurderet til at have karakterne fra 4-7. Ingen bygninger i
området er udpeget med høj bevaringsværdi (1-3).

En enkelt bygning på Hyldegårdsvej 45 er udpeget som bevaringsværdig med karakteren 4.

Bygningen må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i
materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Inden for lokalplanområdet er der ikke udpeget bevaringsværdige træer.

Klimatilpasning
Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der
ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

Da der er kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 i lokalplanområdet, er det ikke egnet til nedsivning
af regnvand.

Tilgængelighed og handicapforhold
Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer,
skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse
sikres.

Trafikforhold og vejbyggelinjer
Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller hastighedsnedsættelser.
Lokalplanen regulerer vejadgangen til boligerne i området, således at den tilpasses stigningen i
antallet af boliger og den hermed forventede øgede trafik fra privatbiler.

Miljøforhold
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På arealet ved Broholms Allé 7a ved matrikel 10cp og 10cv er der ved lokalplanens vedtagelse kortlagt
jordforurening på vidensniveau 1. Inden et grave- og anlægsarbejder eller ændring i arealanvendelsen
igangsættes skal miljømyndigheden i Gentofte Kommune kontaktes, idet der som udgangspunkt skal
søges om en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 hos miljømyndigheden i Gentofte Kommune
inden opstart.

Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt
grundejer ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til øvrige forureningsforhold. 

Ved lokalplanens realisering kan der opføres boliger på delområde A, der ligger med skel til jernbanen.
Da der er foretaget beregninger for støj og vibrationer, der viser at området vil blive påvirket heraf, er
det vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport. Lokalplanen regulerer også foranstaltninger, der
skal reducere støjen i form af støjafskærmning mod jernbanen.

Spildevand og varmeplanlægning 
Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer
til spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

Da der er kortlagt jordforurening på vidensniveau 1 i lokalplanområdet, er det ikke egnet til nedsivning
af regnvand.

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for
varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning.

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

Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Udnyttelse af lokalplanens byggemulighed forudsætter dispensation fra skovbyggelinjen.
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Kortet ovenfor viser skovbyggelinjens afgrænsning.

Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder
end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation

Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor
almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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Den eksisterende ramme 2.B46
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Den nye ramme 2.B54 samt den nye afgrænsning af den eksisterende ramme 2.B46.
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter,
LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021, foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. 

Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen vil få væsentlig
indvirkning på miljøet, og der er derfor udarbejdet en miljøvurderingsrapport.

Lokalplanområdets delområde er udlagt til boliger, og grunden grænser op til jernbanen og er derfor
belastet med støj fra jernbanetrafik. Derfor er der udarbejdet et notat om jernbanestøj og et notat om
vibrationsmålinger. På den baggrund er det vurderet, at de miljømæssige konsekvenser ved en
realisering af lokalplanens bestemmelser vil have en vis indvirkning på områdets miljø lokalt set i
forhold til støj og vibrationer fra jernbanetrafik. 

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

Støj fra jernbanen
Vibrationer fra jernbanen

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

Det er ligeledes vurderet, at der ikke vil være nogle konsekvenser, som har regional miljømæssig
betydning.

Miljørapporten kan ses via dette link

Bilag til miljørapporten:

Notat om jernbanestøj kan ses her link

Notat om vibrationsmålinger kan se her link
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller
i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte
som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen
give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge-
eller anlægsarbejde.

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

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx.xxxx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog
højst indtil den xx.xx.xxxx.
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Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 
BAGGRUND 
På baggrund af en ansøgning fra ejerne af Broholms Allé 7a og Hyldegårdsvej 43 
blev der i 2018 igangsat en planproces med henblik på udarbejdelse af en lokalplan 
for ejendommen. Bygherre har i sin ansøgning foreslået, der på grunden opføres 5 
villaer på 121 m2 hver. Grunden har et samlet areal på 2.071 m2. 

Området er i kommuneplanrammen udlagt til villaer med en bebyggelsesprocent på 
maksimalt 35. Mindstestørrelsen for grunde til villaer er 800 m2 og maksimalt antal 
etager er 2. 

I forbindelse med, at der skal laves ny lokalplan, er det en forudsætning, at der 
udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2021. Tillægget vil muliggøre projektets 
grundstørrelser på ca 347m2 for hver planlagte villa i forbindelse med en eventuel 
fremtidig udstykning. Tillægget giver også mulighed for etablering af en 3. etage, 
såfremt denne etableres som en tagterrasse. 

FORSLAG TIL NY RAMME 
I forslaget til ny ramme fastsættes mindstegrundstørrelsen til 300 m2 og 
etageantallet til 3 etager, såfremt den 3. etage er en tagterrasse. 

MILJØVURDERING 
Der er foretaget en samlet screening af rammeændringens og lokalplanens 
indvirkning på miljøet. Det vurderes, at de ændringer i anvendelsen som 
rammeændringen åbner op for, kun vil have en vis effekt på områdets miljø lokalt og 
ingen betydning regionalt. 

Det er vurderet, at det skulle undersøges nærmere, hvorvidt grundens placering 
langs jernbanen, ville udløse udarbejdelse af en miljørapport. 

På baggrund af en rapport om støjforhold m.v. fra bygherrens rådgiver, er det 
besluttet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), at der udarbejdes miljørapport. 

Miljøvurderingsrapporten behandler emnerne støj og vibrationer fra jernbanen. 
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EKSISTERENDE RAMME 

Rammenummer 2.B46 

Rammenavn Hyldegårdsvej og Broholms Allé 

Bydel Klampenborg-Skovshoved 

Generel anvendelse Boligområde 

Specifikke anvendelser Åben-lav boligbebyggelse 

Bebyggelsesprocent 35 

Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 

Maksimalt etager 2 

Maksimal 
bebyggelseshøjde 

9 m 

Bemærkning 
Del af lokalcenter. Maks. bruttoetageareal for den 
enkelte butik: 500 m². 
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FORSLAG TIL NY RAMME 

Den nye ramme vil hedde 2.B54 og er markeret med rødt ovenfor. 

Rammenummer 2.B54 

Rammenavn Broholms Allé 

Bydel Klampenborg-Skovshoved 

Generel anvendelse Boligområde 

Specifikke anvendelser Åben-lav boligbebyggelse 

Bebyggelsesprocent 35 

Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 

Maksimalt etager 3 

Maksimal 
bebyggelseshøjde 

9m 

Bemærkning 
Den 3. etage er kun tilladt at opføre, såfremt 
denne bliver en tagterrasse. Den mindste 
grundstørrelse er fastsat til 300 m2. 
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Den eksisterende ramme 2.B46 får en lidt mindre afgræsning, men vil fremover 
hedde det samme. 

KOMMUNEPLAN 2021 
Kommuneplan 2021 indgår som en del af Gentofte-Plan, der er kommunens 
strategiske styringsværktøj. Gentofte-Plan samler kommuneplan, budget og mål. 
Kommuneplan 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30. august 2021. En 
digital udgave af Kommuneplan 2021 findes på gentofte.dk/kommuneplan2021 

Kommuneplanen indeholder hovedstrukturen for de overordnede mål for 
kommunens udvikling, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplaners 
indhold og en redegørelse for planens forudsætninger. 

Rammerne er ikke mere detaljerede, end at der fortsat er rimelig fleksibilitet i 
grundlaget for lokalplanlægningen. Der er således sikret mulighed for justering og 
detaljering i forbindelse med fastlæggelse af lokalplanernes bestemmelser, som i 
mange tilfælde vil være skærpede i forhold til rammernes. 

Kommunalbestyrelsen kan ændre kommuneplanens rammer ved at udarbejde et 
tillæg til kommuneplanen. Tillægget kan først vedtages endeligt efter en offentlig 
høring på mindst 8 uger. Såfremt der kun er tale om mindre rammeændringer, der 
ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i 
hovedstrukturen, kan høringsperioden reduceres til mindst 4 uger. 

Rammeændringer vil som regel blive fulgt op af en lokalplan. 

https://gentofte.dk/kommuneplan2021
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RETSVIRKNINGER 
Kommuneplanen har ikke en direkte bindende virkning for grundejerne, men ifølge 
planloven skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse. 
Kommunen kan desuden modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ny anvendelse 
af bebyggelse eller arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser i 
områder, der ikke er omfattet af en lokalplan. 

STATUS 
Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 er: 

• Vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xxx
• offentliggjort den xxx
• i høring frem til den xxx

OFFENTLIG HØRING 
Bemærkninger til Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 kan sendes på mail til 
plan-byg@gentofte.dk eller til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 
2920 Charlottenlund. 

mailto:Plan-byg@gentofte.dk
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KLAGEVEJLEDNING 
I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) kan en 
afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering 
– i form af en miljørapport - af et planforslag, der er udarbejdet i henhold til
planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. 

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan 
findes på www.naevneneshus.dk 

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. 

Der kan i særlige tilfælde indgives klage uden om klageportalen. Ønsker du at blive 
undtaget for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen 
med din klage til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan 
og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. 

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. 
Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og 
organisationer 1.800 kr. 

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises 
fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk 

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved 
domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til 
miljøvurderingslovens § 54.  

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:Plan-byg@gentofte.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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1. INDLEDNING OG LOVGRUNDLAG 
Forslag til Lokalplan 416 for et område ved Broholms Allé 7a og Tillæg nr. 1 til 
Kommuneplan 2021 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. 
oktober 2018, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 646 af 19. maj 
2020. 
 
På baggrund af screeningsresultatet har Gentofte Kommune vurderet, at Bro-
holms Allé 7a’s placering langs jernbanen giver anledning til, at der udarbej-
des miljørapport med følgende emner: støj og vibrationer fra jernbanen. 
 
 
Indholdet i miljørapporten afgrænses til: 

 Støj fra jernbanen 
 Vibrationer fra jernbanen 

 
Inden fastsættelse af den endelige afgræsning af rapportens indhold har 
screening og forslag til emner været sendt i høring hos berørte myndigheder: 
jf. lovens § 32, stk. 2. Gentofte Kommune har vurderet at de berørte myndig-
heder er Natur og Miljø samt Park & Vej i Gentofte Kommune. 
 
Høringen har ikke givet anledning til at øvrige forhold forudsættes vurderet.  
 
 
Metode 
Beskrivelsen af miljøstatus er begrænset til at omfatte de i afgrænsningen 
udvalgte miljøfaktorer, og miljøvurderingen behandler de udvalgte miljøfakto-
rer på et overordnet niveau, der svarer til planforslagenes niveau.  
 
Der er en kort beskrivelse af de overordnede planlægnings- og lovgivnings-
mæssige forhold, der er relevante i forhold til planforslagene.  
 
Rapporten indeholder først en beskrivelse af eksisterende forhold og derefter 
en beskrivelse af den potentielle påvirkning ved planforslagene for så vidt an-
går ovennævnte miljøfaktorer.  
 
Teknisk metode 
Bygherren har anvendt ingeniørfirmaet MOE A/S til at få gennemført bereg-
ning af støj og vibrationer fra jernbanen, både Øresundstog og S-tog. Bereg-
ningen er udført jf. tillæg til Miljøstyrelsens vejledning 1/1997 ”Støj og vibratio-
ner fra jernbaner”, juli 2007.  
 
Støjberegningen er udført efter metoden Nord2000” med 4 vejrklasser, og 
støjbelastningen er beregnet som Lden og Lmax. I praksis er beregningen 
foretaget med SoundPLAN®, version 8.1, senest opdateret 27. april 2020. 
 
Vibrationsberegningen foregik ved at et accelerometer påmonteret en lang 
spike gravet 30-50 cm ned i jorden, og herefterer tildækket. Herefter måles der 
lineære 1/3-oktav spektra fra 0,5 Hz til 160, der måltes i tidsvægtning ”Slow” 
(s) jf. gældende vejledninger. I det aktuelle tilfælde blev der målt 12 togpassa-
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ger af Øresundstog fra toget blev observeret komme, til det var passeret 
adressen. Alle togpassager blev gemt for senere analyse.  
 
I den efterfølgende databehandling blev de målte spektre KB-vægtet, og det 
samlede Law – værdi på vibrationerne i fundamentet blev bestemt. Ved hver 
togpassage er fundet den største enkelt-værdi af Law måleresultatet, idet der 
skal rapporteres en maksimalværdi som resultat. 
 
De vejledende støjgrænser for jernbaner er angivet i et tillæg fra juli 2007 til 
Miljøstyrelsens vejledning 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner”. Iht. vej-
ledningen er den vejledende støjgrænse for jernbanestøj ved boliger Lden ≤ 
64 dB samt at maksimalt støjniveau ikke overstiger Lmax ≤ 85dB. Kravene er 
gældende på facader af boliger og på de udendørs opholdsarealer. 
 
 
2. IKKE TEKNISK RESUMÉ 
 
Støj 
Eksisterende forhold 
Der er foretaget beregning af støj fra Øresundstog, S-tog og godstog i nyt bo-
ligområde placeret tæt ved Ordrup station. Resultaterne viser at en del af 
udearealerne belastes af støj fra jernbanen, men at en stor del af matriklen 
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. 
 
Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget 
Lokalplan 416 sikrer at alle krav til støj- og vibrationsniveauer for boliger og 
opholdsarealer overholdes.  
 
Beregninger viser, at en del boliger rammes af et niveau af jernbanestøj der 
kræver at facaderne udformes med særlig fokus på støjdæmpende tiltag, så-
ledes Gentofte Kommunes støjkrav overholdes. Der er ingen overskridelser af 
maksimalstøjniveauet på facader eller udendørsarealer. 
 
Ved at opføre støjreducerende støjværn, forventes en endnu større del af ma-
triklen at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. 
 
Lokalplan 416 indeholder bestemmelser om placering og minimum og maksi-
mum højde på støjværn og stiller krav om at Miljøstyrelsens grænseværdier 
for støj overholdes. 
 
 
Vibrationer 
Eksisterende forhold 
Der er foretaget måling af vibrationer fra Øresundstog på Kystbanen, i jorden 
hvor nærmeste fundament af planlagte boliger i projektet ”Brohave”, ved Hyl-
degårdsvej 43 i Charlottenlund kommer til at være. Vibrationsniveauet er målt i 
den position, hvor nærmeste bygningsdel af de kommende boliger forventes 
placeret.  
 
De målte maksimalværdier for Kystbanen er målt til at være lavere end Miljø-
styrelsens grænseværdier for boliger. 
 
Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget 
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Vibrationsniveauet i en etagebygning, uden kælder og med tunge etageadskil-
lelser forventes at blive lidt højere end, når man måler direkte på jorden, men 
forventes stadig at holde sig indenfor Miljøstyrelsens grænseværdier for boli-
ger. 
  
På baggrund af måleresultaterne kan det konstateres, at vibrationsniveauet 
ikke vil overstige Miljøstyrelsens grænseværdier for boliger. 
 
Lokalplan 416 indeholder bestemmelser om og stiller krav om at Miljøstyrel-
sens grænseværdier for vibrationer overholdes. 
 
 
3. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 
 
Kommuneplan 2021 for Gentofte kommune 
Området ved Jægersborg Slot er i Kommuneplan 2021 karakteriseret som et 
område med blandet boliger og erhverv. Området er ifølge Kommuneplan 
2021’s ramme 2.B46, som er udlagt til boliger, åben/lav, nærmere bestemt 
villaer. 
 
Naturbeskyttelse 
Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyt-
telsesloven. Udnyttelse af lokalplanens byggemulighed forudsætter dispensa-
tion fra skovbyggelinjen. 
 
 
Arkitekturpolitik 
Ifølge Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik fra 2000 er det Kommunalbesty-
relsens målsætning som ejer og forvalter, bygherre, myndighed og støttegiver 
at sikre, at arkitektoniske kvalitetskrav tilgodeses i videst muligt omfang. Arki-
tekturen er af Gentofte Kommune vurderet til at efterleve de arkitektoniske 
krav med en indpasning i helheden. 

4. FORSLAG TIL LOKALPLAN 416 FOR ET OMRÅDE VED BROHOLMS 
ALLÉ 7A OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra privat bygherre om at få 
byggetilladelse til opførelse af fem små villaer på ca. 121 m2 på grunden, hvor 
Ordrup Byggecenter i mange år har ligget midt blandt villaer. Projektet forud-
sætter nedrivningen af erhvervsbyggeriet samt en mindre bygning med tre 
boliger og dette vil ændre lokalområdets karakter fra erhvervsområde til bolig-
område. Derfor kræves det, at der udarbejdes en lokalplan for området. 
Området er i kommuneplanrammen udlagt til villaer med en bebyggelsespro-
cent på maksimalt 35 som projektet holder sig indenfor. Grundstørrelserne 
ligger under mindstestørrelsen for grunde til villaer i kommuneplanens gene-
relle rammer, så udarbejdelsen af en lokalplan er også nødvendig for at 
muliggøre boligbyggeriet. Gentofte Kommune har vurderet at de mindre 
grundstørrelser passer godt ind i kvarteret, der er præget af små grunde og 
med en blanding af rækkehuse og villaer. Villaerne i projektet er usædvanlige i 
deres karakter og den måde de er organiseret på. Boligerne kan opføres med 
niveaufri adgang samt elevator og de deler alle én fælles parklignende have 
med fælles drift. Villaerne kan indrettes med tagterrasser som vil være private 
udeområder. De vil fungere som en 3. etage og derfor forudsætter projektet 
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også udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Kommuneplan 2021 tillader i dag 
kun 2 etager i kvarteret. Tilladelse til at opføre en 3. etage forudsætter, at 
denne kun må indrettes som tagterrasse. 
 

 
Figur 1. 3D tegning af de nye boliger set mod vest. 

 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 
Lokalplanområdet indgår i rammeområde 2.B46 i Kommuneplan 2021 for 
Gentofte Kommune. Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at 
kommuneplantillæg 1 vedtages forinden. Kommuneplantillægget giver mulig-
hed for et etageantal på 3 for området, hvor den 3. etage kun må indrettes 
som tagterrasse. 
 
Kommuneplantillæg 1 kan ses her. 
 
5. STØJ 
Eksisterende forhold 
Der er foretaget beregning af støj fra Øresundstog, S-tog og godstog i nyt bo-
ligområde placeret tæt ved Ordrup station. Resultaterne viser at en del af 
udearealerne belastes af støj fra jernbanen, men at en stor del af matriklen 
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. 
 
Lokalplan 416 indeholder bestemmelser om placering samt minimum og mak-
simum højde på støjværn. 
 
 
Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget 
Støjbelastningen fra jernbanen på terræn, hvor de udendørs opholdsarealer 
ligger, fremgår af Figur 2. Der er arealer på byggegrunden tættest jernbanen, 
hvor 64 dB grænsen er overskredet (gul/orange farve). Disse områder kan 
ikke anvendes som udendørs opholdsarealer. De 3 bygninger tættest jernba-
nen er primært støjbelastet på facaderne som vender direkte ud mod jernba-
nen. Dette kan ses på figur Figur 3 og Figur 4. Det vil kræve der indbygges 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN117/EMN-2021-05124/Dokumenter/Till%C3%A6g%201%20til%20Kommuneplan%202021.%20Forslag.docx?Web=1
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lyddæmpende tiltag i facaden for at opnå Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier. Der er ikke overskridelser af maksimal støjen på udendørsarealer 
eller facader. 

 
Figur 2. Beregning af Jernbanestøj 1,5 m over lokalt terræn. Grøn farve angiver støjniveauer 
under Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 
 
 
 

 
Figur 3 - Beregning af Jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra nord. Grøn farve angiver 
støjniveauer under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte 
bilag. 
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Figur 4 - Beregning af Jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra syd. Grøn farve angiver 
støjniveauer under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte 
bilag. 
 

 
Figur 5 - Beregning af maksimal jernbanestøj 1,5 m over lokalt terræn. Grøn farve angiver 
støjniveauer under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte 
bilag. 
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Figur 6 - Beregning af maksimal jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra nord. Grøn 
farve angiver støjniveauer under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag 
af vedlagte bilag. 
 

 
Figur 7 - Beregning af maksimal jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra syd. Grøn 
farve angiver støjniveauer under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag 
af vedlagte bilag. 
 
 
6. VIBRATIONER 
Eksisterende forhold 
Der er foretaget måling af vibrationer fra Øresundstog på Kystbanen, i jorden 
hvor nærmeste fundament af planlagte boliger i projektet ”Brohave”, ved Hyl-
degårdsvej 43 i Charlottenlund kommer til at være.  
 
De målte maksimalværdier for Kystbanen er anført nedenfor:  
Law,max = ≤ 63 dB  
 
Idet boligerne på nuværende tidspunkt ikke er opført, kan det ikke lade sig 
gøre at måle vibrationsbelastningen inde i boligerne. Det er derfor valgt, at 
foretage en måling af vibrationsbelastningen i jorden hvor den nærmeste plan-
lagte boligbygning ønskes placeret, og ud fra erfaringstal i standarden "Nord-
test Method NT ACOU 082 Vibration and shock, evaluation of annoyance", 
efterfølgende at beregne det forventede niveau inde i de fremtidige boliger. 
 
 
Miljøvurdering af den potentielle påvirkning ved planforslaget 
Vibrationsniveauet er målt i den position, hvor nærmeste bygningsdel af de 
kommende boliger forventes placeret. Positionen fremgår af figur 8.  
 
Vibrationsniveauet i en etagebygning, uden kælder og med tunge etageadskil-
lelser forventes at blive:  
Law,max = ≤ 70 dB  
 
Vibrationsniveauet inde i planlagte boliger er beregnet i henhold til NT ACOU 
082 Annex 3. 
 
Grænseværdien for vibrationer i de planlagte boliger er maksimalt 75 dB. På 
baggrund af måleresultaterne kan det konstateres, at vibrationsniveauet ikke 
vil overstige grænseværdien i boliger. 
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Figur 8. Beliggenhed af ejendommen, med Kystbanen og S-tog vest for grundskellet. Matrik-
len er planlægges ombygget til 5 boligbygninger er skitseret med turkis. Pilen angiver måle-
position. (Ortofoto er hentet fra Kort-forsyningen). 
 
7. SAMMENFATNING 
 
Der er foretaget beregning af støj og vibrationer fra Øresundstog, S-tog og 
godstog i nyt boligområde placeret tæt ved Ordrup station. Resultaterne viser, 
at en del boliger rammes af et niveau af jernbanestøj og vibrationer, der kræ-
ver at facaderne udformes med særlig fokus på støjdæmpende tiltag således, 
at Gentofte Kommunes støjkrav overholdes. Der er ingen overskridelser af 
maksimalstøjniveauet på facader eller udendørsarealer. 
 
Resultaterne viser ligeledes, at en del af udearealerne belastes af støj og vi-
brationer fra jernbanen, men at en stor del af matriklen overholder Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdi. Ved at opføre støjreducerende som støjværn 
forventes en større del af matriklen at overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdi. 
 
 
8. ALTERNATIVER 
 
Kommunen har ikke mange ledige grunde tilovers til at opføre boliger. Kom-
munen har desuden ønske om at dette eksisterende erhvervsområde, der er 
omgivet af boliger omdannes til boligområde ifølge rammebestemmelserne i 
Kommuneplan 2021. Dette område er derfor fundet egnet til opførelse af boli-
ger. Boliger på støjbelastede grund langs jernbanen er ikke usædvanligt i en 
tæt bebygget kommune som Gentofte. 
 
 
 
9. KUMULATIVE EFFEKTER 
 
Det vurderes at miljøpåvirkningerne ikke vil have kumulative effekter. 
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10. OVERVÅGNING 
Overvågning af planens indvirken på miljøet sker gennem den lovgivning, der 
regulerer de pågældende aktiviteter, herunder den almindelige kommunale 
kontrol med overholdelse af byggelov, lokalplan m.fl.  
 
Overvågning af indvirkningerne på omgivelserne i anlægsfasen vil ske igen-
nem det almindelige kommunale tilsyn med større anlægsarbejder. 
 
Derudover vil der ikke blive iværksat andre selvstændige programmer til over-
vågning af lokalplanens miljøpåvirkninger, idet det antages, at de eksisterende 
ovenfor omtalte overvågningsprocedurer er tilstrækkelige. 
 
 
 
REFERENCER  
 
Gentofte Kommuneplan 2021 
Rapporten Målinger af vibrationer på Hyldegårdsvej 43 af MOE A/S fra den 
12. maj, 2021 
Rapporten Beregning af jernbanestøj (ved Hyldegårdsvej 43 og Broholms Allé 
7a af MOE A/S fra den 11. maj, 2021 
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1 Notatets formål  

I forbindelse med fremtidigt boligområde beliggende ved Ordrup station er MOE rekvireret til at ud-

føre undersøgelse af belastningen af jernbanestøj i området. 

 

Formålet med dette notat er at redegøre for de udførte beregninger af støj fra nærtliggende jern-

bane samt præsentere resultaterne heraf. 

2 Vurdering af fremtidige støjkrav 

De fremtidige lydkrav for projektet er underlagt den kommende lokalplan, hvor de endelige støj-

grænser fastsættes af Gentofte Kommune således at området overholder planloven samt bygnings-

reglementet. Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende grænseværdier som kommuner kan vælge 

af følge.  

 

De vejledende støjgrænser for jernbaner er angivet i et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vej-

ledning 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner”. Iht. vejledningen er den vejledende støjgrænse 

for jernbanestøj ved boliger Lden ≤ 64 dB samt at maksimalt støjniveau ikke overstiger Lmax ≤ 85 

dB. Kravene er gældende på facader af boliger og på de udendørs opholdsarealer.  
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3 Beregningsforudsætninger (vej og jernbane) 

3.1 3D terrænmodel  

Informationer om terrænhøjder er indhentet fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings 

hjemmeside ”kortforsyningen.dk”. Der er hentet den senest opdaterede terrænmodel, DHM/Terræn 

(0,4 m grid), hvor data er indsamlet ved laserscanning i perioden 2014-2015. Data består af 

punktskyer med en gridstørrelse på 0,4 m. 

3.2 Terrænoverflader 

Som udgangspunkt er terrænet regnet som terrænklasse D, ukomprimeret jord (græs, løs jord), jf. 

beregningsmetoden. På vejoverflader og andre akustisk hårde arealer er der regnet med terræn-

klasse G, hårdt terræn (asfalt, fliser).  

3.3 Bygninger 

I beregningerne er medregnet de eksisterende omkringliggende bygninger. Placeringer af de eksi-

sterende bygninger er indhentet fra typografisk kortmateriale ”GeoDanmark”. Højder af eksiste-

rende bygninger er beregnet ud fra terrænmodellen. Der er regnet med refleksioner til og med 3. 

orden. 

 

Placering af, samt højder for, de fremtidige bygninger er modtaget af Arkitektkontoret Mikael Sin-

ding. Tegningerne er dateret 2019-12-01. 

 

I figur 1 er vist en oversigtsplan med den koteforhold der er anvendt i forbindelse med beregnin-

gerne. Højdekurverne er de informationer der hidrører fra Kortforsyningen, uden nogen form for 

terrænreguleringer. 

 
Figur 1. Bebyggelsesplan med terrænkurver. Projektbygninger er markeret med grøn. Figuren er uddrag af ved-
lagte bilag. 
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4 Beregning af støjbelastning fra jernbane  

Der er gennemført beregning af støj fra jernbanen, både Øresundstog og S-tog. Beregningen er 
udført jf. tillæg til Miljøstyrelsens vejledning 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner”, juli 2007. 
Støjberegningen er udført efter metoden ”Nord2000” med 4 vejrklasser, og støjbelastningen er be-

regnet som Lden og Lmax. I praksis er beregningen foretaget med SoundPLAN®, version 8.1, senest 
opdateret 27. april 2020. 

4.1 Trafikmængde – Jernbane  

I beregningerne er der antaget at alle S-tog stopper ved Ordrup station. Alle Kystbane- og godstog 
er regnet som gennemkørende. 
 

Togtype Trafikmængde 
pr. dag 07-19  
Togmetre [m]  

Trafikmængde 
pr. dag 19-22  
Togmetre [m]  

Trafikmængde 
pr. dag 22-07  
Togmetre [m]  

Trafikmængde 
pr. døgn – total  
Togmetre [m]  

A&D – IC3 og IR4  

(Gennemkørende) 
14.200 3.000 4.500 21.700 

E – Godstog 
(Gennemkørende) 

100 0 100 200 

F4 – S-tog, 4. generation, 
hver retning 

 
7.250 

 
1.000 

 
1.900 

 
10.150 

4.2 Hastighed – Jernbane  

Der er for de pågældende togtyper på strækningen oplyst en køreplanhastighed på 100 km/t. 

Grundet nærheden til Ordrup station,  justeres hastigheden af standsende tog jf. miljøstyrelsens 

vejledende orientering omkring ’togstøj ved stationer’ nr. 50 – 2. I henhold til orienteringen er der 

regnet med følgende hastigheder omkring stationen: 

 

 

 

Togtype 

Hastighed for standsende tog som funktion af afstand fra station 

Nedbremsning Acceleration 

2000 -

1000 m 

1000 -

500 m 

500 -  

0 m 

0 –  

500 m 

500 -

1000 m 

1000 -

2000 m 

A&D – IC3 og IR4 (Gen-
nemkørende) 

100 km/t 100 km/t 100 km/t 100 km/t 100 km/t 100 km/t 

E – Godstog 

(Gennemkørende) 
100 km/t 100 km/t 100 km/t 100 km/t 100 km/t 100 km/t 

F4 – S-tog, 4.generation, 

hver retning 
120 km/t 100 km/t 70 km/t 60 km/t 80 km/t 100 km/t 

5 Beregningsresultater 

I det følgende vises beregningsresultaterne af støj på udendørsarealer grafisk i spring af 5 dB, hvil-

ket er normalt i forbindelse med planlægningsopgaver. Det er alene præsentationen der er i 5 dB 

spring, idet alle beregninger er udført med så stor nøjagtighed, at resultaterne kan præsenteres 

med 1 dB spring såfremt dette efterspørges. Beregningsresultaterne af facadestøjen er vist grafisk 

i spring af 1 dB. 



 

www.moe.dk Side 4 af 7 
 

 

 

De følende figurer kan ses i fuld størrelse i bilag. Alle bilag er lavet således, at: 

Grønne farver: Overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Terræn kan umid-

delbart anvendes som opholdsarealer, og facader kan udformes uden 

særlige hensyn til støjdæmpende tiltag. 

Gul/Orange/Rød Kan ikke anvendes som udendørs opholdsarealer. Kan anvendes til bolig-

formål når facader udføres med støjdæmpende tiltag. Nødvendige tilta-

gende afhænger af gældende lydkrav for matriklen, og er ikke beregnet i 

nærværende notat. 

5.1 Jernbanestøj – Lden beregning 

 
Figur 2. Beregning af Jernbanestøj 1,5 m over lokalt terræn. Grøn farve angiver støjniveauer under Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 
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Figur 3 - Beregning af Jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra nord. Grøn farve angiver støjniveauer un-
der Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 

 
Figur 4 - Beregning af Jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra syd. Grøn farve angiver støjniveauer un-
der Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 
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5.2 Jernbanestøj – Lmax beregning 

 
Figur 5 - Beregning af maksimal jernbanestøj 1,5 m over lokalt terræn. Grøn farve angiver støjniveauer under 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 

 

 
Figur 6 - Beregning af maksimal jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra nord. Grøn farve angiver støjni-
veauer under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 
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Figur 7 - Beregning af maksimal jernbanestøj på facader af nyt byggeri, set fra syd. Grøn farve angiver støjni-
veauer under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Figuren er uddrag af vedlagte bilag. 

5.3 Kommentarer til støj fra jernbanen 

Støjbelastningen fra jernbanen på terræn, hvor de udendørs opholdsarealer ligger, fremgår af Figur 

2. Der er arealer på byggegrunden tættest jernbanen, hvor 64 dB grænsen er overskredet 
(gul/orange farve). Disse områder kan ikke anvendes som udendørs opholdsarealer. 
 
De 3 bygninger tættest jernbanen er primært støjbelastet på facaderne som vender direkte ud mod 
jernbanen. Dette kan ses på figur Figur 3 og Figur 4. Det vil kræve der indbygges lyddæmpende 
tiltag i facaden for at opnå Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
 

Der er ikke overskridelser af maksimal støjen på udendørsarealer eller facader.  

6 Afrunding 

Der er foretaget beregning af støj fra Øresundstog, S-tog og godstog i nyt boligområde placeret 

tæt ved Ordrup station. Resultaterne viser, at en del boliger rammes af et niveau af jernbanestøj 

der kræver at facaderne udformes med særlig fokus på støjdæmpende tiltag, således Gentofte 

Kommunes støjkrav overholdes. Der er ingen overskridelser af maksimalstøjniveauet på facader 

eller udendørsarealer. 

 

Resultaterne viser ligeledes at en del af udearealerne belastes af støj fra jernbanen, men at en stor 

del af matriklen overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Ved at opføre støjreducerende 

som støjværn, forventes en større del af matriklen at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdi.  

MOE │ Akustik 

 

Jakob Ravnskjær 

Specialist | Akustik 
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RESUMÉ 

 

Der er foretaget måling af vibrationer fra Øresundstog på Kystbanen, i jorden hvor nærmeste fun-

dament af planlagte boliger i projektet ”Brohave”, ved Hyldegårdsvej 43 i Charlottenlund kommer 

til at være. 

 

De målte maksimalværdier for Kystbanen er anført nedenfor: 

Law,max = ≤ 63 dB 

 

Vibrationsniveauet er målt i den position, hvor nærmeste bygningsdel af de kommende boliger for-

ventes placeret. Positionen fremgår af rapporten. 

 

Vibrationsniveauet i en etagebygning, uden kælder og med tunge etageadskillelser forventes at 

blive: 

Law,max = ≤ 70 dB 

 

Grænseværdien for vibrationer i de planlagte boliger er maksimalt 75 dB. På baggrund af målere-

sultaterne kan det konstateres, at vibrationsniveauet ikke vil overstige grænseværdien i boliger. 

 

 

Udført af: 

Troels Lindgreen 

Chefrådgiver | Akustik 

 

Bemærk: 

Alle vibrationsniveauer er anført i dB (re. 10-6m/s2).  
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1 Baggrund og formål 

I forbindelse med udviklingen af fem nye boligbygninger på adressen Hyldegårdsvej 43 i Charlot-

tenlund, har Gentofte Kommune anmodet bygherren om dokumentation for vibrationsforholdene i 

de kommende boliger fra nærliggende jernbane.  

 

Formålet med målingerne er, at dokumentere at de vejledende grænseværdier for maksimal vibra-

tionsbelastning fra jernbanen kan forventes overholdt i den færdige bygning. 

2 Vilkår og målested 

Byggeriet er en nedrivning af eksisterende byggemarked og bolig, til fem nye boligbygninger. 

Umiddelbart vest for grundskellet er Kystbanen og S-tog. Da afstanden til banelinjen er mindre end 

50 m, skal vibrationsforholdene belyses, inden byggetilladelse kan udstedes.  

 

 

 
Figur 1. Beliggenhed af ejendommen, med Kystbanen og S-tog vest for grundskellet. Matriklen er planlægges 
ombygget til 5 boligbygninger er skitseret med turkis. Pilen angiver måleposition. (Ortofoto er hentet fra Kort-
forsyningen). 



Hyldegårdsvej 43, 2920 Charlottenlund 

Side 6 af 10 www.moe.dk 
 

 
Figur 2 Skitsering af de planlagte 5 boligbygninger. (Ortofoto er hentet fra Kortforsyningen). 

Vilkårene for vibrationerne fremgår af Orientering nr. 9/1997 fra Miljøstyrelsen "Lavfrekvent støj, 

infralyd og vibrationer i eksternt miljø". Denne orientering angiver følgende vejledende grænse-
værdier for vibrationer:   

 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau, Law [dB] 

Boliger i boligområder (hele døgnet), 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 

Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 

Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 
80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 

Idet boligerne på nuværende tidspunkt ikke er opført, kan det ikke lade sig gøre at måle vibrati-

onsbelastningen inde i boligerne. Det er derfor valgt, at foretage en måling af vibrationsbelastnin-

gen i jorden hvor den nærmeste planlagte boligbygning ønskes placeret, og ud fra erfaringstal i 

standarden "Nordtest Method NT ACOU 082 Vibration and shock, evaluation of annoyance", efter-

følgende at beregne det forventede niveau inde i de fremtidige boliger. 

 

Målestedet er placeret i et punkt hvor nærmeste bygningsdel planlægges placeret. En angivelse af 

dette punkt var anvist af bygherre. Af praktiske årsager blev vibrationsmålingen udført ca. 220 cm 

fra punktet, men tættere på jernbanen end boligbygningerne er planlagt. Derved vurderes måle-

punktet repræsentativt for en ”worst case” vibrationsmåling for de 5 planlagte boligbygninger. 
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Figur 3. Placering af målepunkt i forhold til kommende boliger. Bygherre har markeret med kridt punktet hvor 
bygningsdel nærmest jernbanen planlægges placeret (Nr. 7A på Figur 2). Det er tegnet op med turkis. Vibrati-
onsmålingerne blev foretaget i hullet nederst på billedet. 

3 Beskrivelse af byggeriet 

Byggeriet opføres af tunge materialer, og vil blive opført i to etager. 

4 Måle- og Beregningsmetoder 

Målinger af vibrationer er udført i henhold til Orientering nr. 9/1997 fra Miljøstyrelsen "Lavfrekvent 

støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø", suppleret med retningslinjer for målemetode på fun-
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dament "NT ACOU 082 Vibration and shock, evaluation of annoyance". Sidstnævnte standards an-

nex 3 anvendes ligeledes til at beregne vibrationsbelastningen i bygningen, når målinger udføres i 

jorden. 

 

 
Figur 4. Placering af accelerometer i jord. 

Et accelerometer påmonteret en lang spike graves 30-50 cm ned i jorden, og tildækkes. Herefter 

måles der lineære 1/3-oktav spektra fra 0,5 Hz til 160, der måltes i tidsvægtning ”Slow” (s) jf. 

gældende vejledninger. I det aktuelle tilfælde blev der målt 12 togpassager af Øresundstog fra to-

get blev observeret komme, til det var passeret adressen. Alle togpassager blev gemt for senere 

analyse.  

 

I den efterfølgende databehandling blev de målte spektre KB-vægtet, og det samlede Law – værdi 

på vibrationerne i fundamentet blev bestemt. Ved hver togpassage er fundet den største enkelt-

værdi af Law måleresultatet, idet der skal rapporteres en maksimalværdi som resultat.  

 

Målemetoden beskriver at der skal måles maksimalværdier af vibrationer. Der blev derfor alene 

målt vibrationer fra Øresundstog da de blev vurderet mere vibrerende end S-tog, og kører på jern-

baneskinnerne tættest på matriklen. 

 

Derefter er der beregnet et gennemsnit af vibrationerne fra de 5 mest vibrerende gennemkørsler i 

jorden af de målte maksimalværdier jf. Referencelaboratoriet RL1-14 fra 2014 – ”Bestemmelse af 

jernbanevibrationer”. 

 

Beregningen af den forventede vibrationsbelastning i bygningerne udføres i henhold til annex 3 fra 

"NT ACOU 082 Vibration and shock, evaluation of annoyance". Dette annex giver følgende korrekti-

oner til vibrationsbelastningen: 

 

Fra en position i jorden udendørs (målepositio-

nen), til et punkt på fundamentet (lodret) 

∆La = -2 dB 

Fra fundamentet (lodret) til et punkt på gulvet i 

en etagebygning med tunge etageadskillelser 

∆La = +9 dB 

I alt ∆La = +7 dB 

 

Med andre ord er vibrationsniveauet på etageadskillelserne forventeligt 7 dB højere end målt i jor-

den. 

5 Måleresultater 

Målingerne blev udført d. 28. april 2021 i perioden fra kl. ca. 10.00-11.10. 

Vejret var mildt for årstiden, ca. 9 grader, vindstille og skyfrit. 

 

Målekæden blev kalibreret før og efter målingerne udførelse med en vibrationskalibrator. 
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Der blev udført måling af vibrationsniveau på 12 passagertog. Målingerne udføres ved at gemme 

vibrationsniveauer i en periode omkring hver togpassage. Målte maksimalværdier udgør måleresul-

tatet, og vibrationsniveauet uden for selve togpassagen udgør resultatet for baggrundsvibratio-

nerne.  

 

På baggrund af de målte spektre, er der bestemt en middelværdi af de 5 mest vibrerende gennem-

kørsler for måleperiodens maksimalværdier i jorden: 

Law,max ≤ 63 dB 

 

Inde i de planlagte boliger forventes et vibrationsniveau på: 

Law,max ≤ 70 dB 

 

Vibrationsniveauet inde i planlagte boliger er beregnet i henhold til NT ACOU 082 Annex 3. 

6 Anvendt måleudstyr 

Det anvendte måleudstyr holdes løbende kalibreret i henhold til Miljøstyrelsens anbefalinger. Der er 

anvendt følgende udstyr: 

 

Nr. Instrument Fabrikat Type Serienummer 

MBL 01 Håndholdt analysator Norsonic Nor 140 1404285 

MBL 06 Accelerometer Norsonic Nor 1270 31556 

MBL 07 Vibrationskalibrator MMF VC20 100004 

7 Ubestemthed 

Ubestemtheden på resultaterne er meget kompliceret at fastlægge idet der er mange faktorer der 

spiller ind. Miljøstyrelsen har i Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 

eksternt miljø" ikke taget stilling til ubestemtheden, og dette kan således alene baseres på vurde-

ring. 

 

MOE Akustik vurderer normalt, at ubestemtheden er af størrelsesorden 4-5 dB, men da der er tale 

om en planlægningssituation, er det mindre væsentligt hvilken størrelse ubestemtheden antager, 

idet de beregnede værdier ikke skal kontrolleres for overholdelse af grænseværdier i forbindelse 

med en miljøsag. I planlægningssituationen er det almindelig praksis, at den beregnede værdi ikke 

må overstige grænseværdien – uanset størrelsen af ubestemtheden. 

8 Konklusion 

Der er foretaget måling og beregning af vibrationsbelastning fra Kystbanen ved adressen Hylde-

gårdsvej 43 i Charlottenlund. 

 

Måleresultatet for vibrationsbelastningen i jorden er: 

Law,max ≤ 63 dB 

 

Inde i de planlagte boliger forventes et vibrationsniveau på: 

Law,max ≤ 70 dB 
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Vibrationsniveauet inde i de planlagte boliger er beregnet i henhold til NT ACOU 082 Annex 3. 

Grænseværdien for vibrationer i de planlagte boliger er maksimalt 75 dB. På baggrund af målere-

sultaterne kan det konstateres, at vibrationsniveauet ikke vil overstige grænseværdien i de plan-

lagte boliger. 

 

 

 

MOE | Akustik 

 

 

Troels Schmidt Lindgreen 

Chefrådgiver | Akustik 
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Lokalplanens baggrund
Gentofte Kommunes svømme- og varmvandsbassiner er fuldt udnyttet med en kapacitet i
Kildeskovshallen på ca. 400.000 brugere årligt. 

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 at nedsætte et opgaveudvalg, hvis opgave var at komme med
anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om den bedst mulige udbygning af vandkapaciteten i
Kildeskovshallen. Opgaveudvalget har forholdt sig til, hvordan det samlede anlæg kan blive til størst
mulig glæde for både nuværende og kommende brugere, herunder hvordan
tilgængelighedsforholdene og driftsforholdene kan forbedres.

En ny svømmehal med et 25-meter bassin vil give en øget kapacitet på 195.000 brugere om året,
hvilket svarer til en kapacitetsudvidelse på 48 procent i forhold til den nuværende kapacitet. Den
gældende Lokalplan 172 for Kildeskovshallen rummer ikke mulighed for en udbygning med et 25-
meter bassin.  

Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at udarbejde et forslag til lokalplan, der skal kunne rumme
et 25-meter bassin og et undervisningsbassin i den nordvestlige del af området ved Adolphsvej.  
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Eksisterende forhold
Kildeskovshallen er centralt beliggende i Gentofte bydel og har vejadgang for såvel kørende som
gående fra både Adolphsvej og Springbanen.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Adolphsvej, mod øst af S-banen, mod syd af
Kildeskovsstien, bebyggelse ved Springbanen og Gentofte Tennisklub og mod vest af villabebyggelse
langs Kildeskovsvej.

Området omfatter 3 matrikler med et samlet areal på ca. 4,6 ha inklusiv vej- og parkeringsarealer, og
ejendommen ligger stationsnært i forhold til Bernstorffsvej Station.

Kildeskovens første haller blev opført i 2 etaper i perioden 1969-1972 og er tegnet af arkitekterne
Karen og Ebbe Clemmensen, mens haveanlægget er tegnet af landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt.
Svømmehallen, der har 3 bassiner, blev opført i 1969, og i 1972 stod sportshallerne færdige.
Svømmehallen er opført med en let og svævende tagkonstruktion og store sydvendte glaspartier, der
visuelt er med til at skabe en lys og åben overgang til solplænen og de store træer udenfor. Mod nord
og øst danner de tunge facader ryg mod skov- og parkeringsarealerne.

Bebyggelsen har i kommunens registrering af bevaringsværdier ved bygninger opført op til 1970
(SAVE-registreringen) en bevaringsværdi på 2, og i år 2000 blev bebyggelsen fredet med udendørs
soppebassin, tilhørende trapper og mure samt ”solplænen” med omkransende mur syd for hallen.

I 2000-2002 blev svømmekapaciteten udvidet med en bygning med et 50-meter bassin tegnet af
arkitektfirmaet Entasis. En bygning, der i sit udtryk fremstår med en større tyngde end bebyggelsen fra
1969-1972, men som samtidig refererer til Clemmensens horisontalt svævende tagskiver og store
glaspartier. 

Slots- og Kulturstyrelsen traf den 18. september 2019 afgørelse om udvidelse af fredningen til at
omfatte de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a - dvs. de nære
omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er omfattet af fredningen fra 2000, inklusiv 50-meter
bassinet.

Gentofte Kommune påklagede Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeren. Gentofte
Kommune har indvilliget i at sætte klagesagen i bero med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning
med Slots- og Kulturstyrelsen om placering af nyt 25-meter bassin og varmtvandsbassin. Da der på
tidspunktet for nærværende lokalplans vedtagelse endnu ikke er truffet endelig afgørelse i
fredningssagen, er kommentarerne til lokalplanbestemmelserne vedrørende fredning formuleret
således, at de kan omfatte alene den oprindelige fredning eller begge fredninger.

Kildeskovsparken, der omkranser Kildeskovshallen med sine høje træer og en sydlig beliggende
græsplæne, omfatter også en bygning ved Springbanen, som anvendes af naturgasdistributionsnettet,
og depotbygninger i det nordøstlige område ved Adolphsvej.
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Lokalplanens formål og
indhold
Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at øge vandkapaciteten og dermed tilgængeligheden til
Kildeskovshallen, så flere brugere kan få gavn af hallernes svømmefaciliteter og flere kan deltage i
svømmeundervisningen. Derfor er denne lokalplan, der rummer mulighed for opførelse af to nye
bassiner, udarbejdet.

Formålet med lokalplanen er, at der kan opføres en bygning, der kan rumme et 25-meter
svømmebassin og et undervisningsbassin i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Udover
svømmebassiner vil bygningen også kunne anvendes til kontor, klubfaciliteter, depoter,
omklædning/brus/toilet samt andre for hallens funktion nødvendige rum.

De væsentligste og bærende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske træk vil i sin helhed blive
bevaret. Den fremtidige bygnings placering i den nordvestlige del af området og bygningens højde og
udtryk skal være tilpasset eksisterende bebyggelse.  Lokalplanens byggefelt til den fremtidige

bebyggelse er på 2.502 m2 og udgør derved ca. 5,5 % af hele lokalplanområdet. Placeringen og
omfangsbestemmelserne skal sikre, at den oprindelige del af Kildeskovshallen ikke mister sin
fremtrædende placering.

Ny bebyggelse skal opføres i materialer, i detaljer og konstruktionsprincipper i respekt for de bærende
bevaringsværdier og de arkitektoniske kvaliteter i det eksisterende anlæg - svømmehallen fra 2000 -
som vil blive det fysiske bindeled mellem den gamle svømmehal fra 1969 og den nye svømmehal. 

I forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse vil det være nødvendigt at fjerne nogle af områdets
træer og beplantning. 

Stengærdet ved Adolphsvej skaber grænsen mellem livet udenfor og Kildeskovens unikke atmosfære
bag den tætte takshæk. Når byggeriet står færdigt, skal takshækken, som det vil været nødvendigt at
fjerne i forbindelse med byggearbejderne, være genskabt med nye takstræer oven på stengærdet ved
Adolphsvej, og der vil blive plantet taks langs naboskel som erstatning for den nuværende beplantning
langs skel.

Tilsvarende vil de 5 større træer, der skal fældes grundet bygningens placering, blive erstattet af 5 nye
træer placeret inden for området. 

Arealet på den sydligste parkeringsplads planlægges udvidet, således at der kan etableres nye
pladser.

Principperne for et kommende byggeri er vist i bilaget tegnings- og modelbilag
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Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, med senere ændring, Lov
nr. 1833 af 8. december 2020, § 6, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne
område:
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§ 1 Formål
1.1
Det er lokalplanens formål:

at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af rekreative- og idrætsformål
at sikre rekreative grønne områder
at give mulighed for udvidelse af Kildeskovshallen med bygninger til et 25-meter bassin og et
undervisningsbassin
at sikre, at ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse 
at sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning for at fastholde områdets særlige miljøkvaliteter
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§ 2 Område og zonestatus
2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kort 1.

2.2
Lokalplanen omfatter følgende matrikler samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse:

1b, 163a og 171, Gentofte.

2.3
Lokalplanens område ligger i byzone.
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§ 3 Anvendelse
3.1
Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige rekreative formål i form af sports- og idrætsanlæg,
herunder svømning, boldspil og gymnastik samt motionscenter, mødelokaler, restaurant og tilhørende
administration. Mødelokalerne kan tillige anvendes til offentlige formål.

Parkanlægget skal anvendes som offentlig park.

3.2
Lokalplanens område må uanset § 3.1 også anvendes til vandindvinding.

3.3
Inden for lokalplanområdet kan der desuden opføres transformerstationer og lignende installationer til
sikring af den nødvendige energiforsyning.

Matrikel nr. 171 Gentofte må endvidere anvendes til naturgasdistribution.

Lokalplan 428Kladde

Side 7



§ 4 Udstykning
4.1
Inden for lokalplanens område må der ske sammenlægninger og foretages arealoverførsel mellem
eksisterende matrikler. Der må ikke ske udstykning, hvorved der opstår en ny ejendom.

4.2
Uanset § 4.1 kan der ske udstykning af grunde til brug for de i § 3.3 nævnte transformerstationer og
lignende installationer.
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§ 5 Veje, stier og parkering
5.1
Der skal være vejadgang for kørende og gående trafik til området fra Adolphsvej og fra Springbanen.
Vejadgangenes placering er angivet på kort 1.

5.2
Inden for området skal der være dækning af eget parkeringsbehov.

Parkeringspladser må kun anlægges inden for det på kortet angivne areal "Parkering og vejarealer".

Kommentar til 5.2

Ændringer af vej- og parkeringsareal inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens
tilladelse.

5.3
Der skal etableres cykelstativer, således at behovet for cykelparkering er dækket inden for lokalplanens
område.

5.4
Der skal sikres stiforbindelse mellem Adolphsvej og Springbanen.
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§ 6 Bebyggelsens omfang
og placering
6.1
Der må kun opføres ny bebyggelse inden for det på kort 1 viste byggefelt. 

Kommentar til 6.1

Opførelse af ny bebyggelse inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

6.2
Ny bebyggelse skal opføres med tagflader af varierende højde efter princippet som angivet på kort 2.

Bebyggelsens højder må ikke overstige de på kort 2 angivne koter.

6.3
Bebyggelse må opføres i højst 2 etager.

6.4
Uanset øvrige bestemmelser i § 6 kan der ske genopførelse af bevaringsværdig bebyggelse i samme
omfang, placering og arkitektur, eller i en velunderbygget moderne arkitektonisk fortolkning af den
historiske dimension i form af nyt byggeri til erstatning for bygninger, som på grund af skader efter brand,
eksplosion eller lignende særlige tilfælde ikke kan istandsættes.

Kommentar til 6.4

Opførelse af ny bebyggelse inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

6.5
Uden for det i § 6.1 fastlagte byggefelt kan der opføres sekundær bebyggelse i form af udhuse,
overdækninger og lignende småbygninger i 1 etage med en højde på maksimalt 2,5 meter. 

Kommentar til 6.5
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Opførelse af ny bebyggelse inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

6.6
Belysning, der er placeret på bygningen, skal være afskærmet, så den ikke er til gene for omgivelserne,
og være godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Kommentar til 6.6

Opsætning af udvendig belysning inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

6.7
Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over 1 meter kun
opstilles på terræn. Højden må ikke overstige 1,8 meter, og de skal placeres i en afstand af mindst 2,5
meter fra skel mod naboejendom og mindst 10 meter fra skel mod vej.

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

Kommentar til 6.7

Opførelse af ny bebyggelse inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.
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§7 Bebyggelsens udseende
7.1
Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og skal udformes således, at der opnås en
god helhedsvirkning.

Kommentar til 7.1

Udformning, materiale- og farvevalg på ny bebyggelse inden for fredningen kræver Slots- og
Kulturstyrelsens tilladelse.

7.2
Facader på ny bebyggelse skal opføres i glas med stålprofiler eller i beton.

7.3
Tage på ny bebyggelse skal konstrueres som tagskive udført i beton. Hvor taget er fremskudt i forhold til
facader, skal taget bæres af stålsøjler.

På tagflader kan etableres vækstlag/sedum eller lægges småsten.

De på kort 2 viste arealer B og C skal udføres med ovenlys.

7.4
Uanset ovenstående bestemmelser kan der anvendes andre materialer og farver på udhuse og lignende
småbygninger.

7.5
Skiltning på bygninger må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse. 

Reklameskilte må kun opsættes midlertidigt, og ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kommentar til 7.5

Skiltning på bygninger inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.
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§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Den del af områdets ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, sti- eller vejareal, skal
vedligeholdes som grønne rekreative områder.

Udover normal forstmæssig vedligeholdelse må der ikke udføres fældning eller beskæring af
beplantningen, herunder træerne, uden forudgående tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Kommentar til 8.1

Ændringer i de grønne områder inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

De fredede grønne områder skal vedligeholdes i overensstemmelse med en af Slots- og
Kulturstyrelsen godkendt plejeplan.

8.2
Der skal etableres takstræer langs naboskel, som vist på kort 2.

Kommentar til 8.2

I forbindelse med byggeriet vil det langs naboskel være nødvendigt at fjerne eksisterende
beplantning , som skal erstattes af en taksbeplantning.

8.3
Al form for belysning på ubebyggede arealer må kun opsættes med Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kommentar til 8.3

Opsætning af belysning på ubebyggede arealer inden for fredningen kræver Slots- og
Kulturstyrelsens tilladelse. 

8.4
Fritstående skilte må kun opsættes med Kommunalbestyrelsens tilladelse.
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Kommentar til 8.4

Opsætning af fritstående skilte inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse. 

8.5
Al terrænregulering skal godkendes af Kommunalstyrelsen

Kommentar til 8.5

Terrænregulering inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

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

Det kræver vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal
end 3 meter samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem
udgravning eller påfyldning og vejens areal.
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§ 9 Bevaringsbestemmelser
9.1
Bygningerne, der på kort 1 er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges
eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder
også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og
udformning i øvrigt.

Kommentar til 9.1

Fredet bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Slots- og
Kulturstyrelsens tilladelse.

9.2
Langs skel mod Adolphsvej skal der være en stensætning med taksbeplantning, som skaber en visuel
barriere mod Adolphsvej, som vist på kort 2.

Kommentar til 9.2

I forbindelse med byggeriet vil det være nødvendigt at fjerne eksisterende stensætning med
taksbeplantning langs Adolphsvej. Midlertidig fjernelse af stensætning med taksbeplantning inden for
fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse. Stensætningen skal reetableres i samme
materialer og højde som eksisterende og tilplantes med taks.

9.3
Beplantning, herunder træer, inden for lokalplanområdet skal bevares. 

Dog kan 5 enkeltstående træer inden for det i § 6.1 fastlagte byggefelt, jf. kort 1, fældes i forbindelse
med byggeriet. Der skal efterfølgende foretages genplantning af de 5 træer af tilsvarende art inden for
området.

Der må ikke foretages bygge- eller anlægsarbejder eller nogen form for oplag inden for drypzonen af
træerne. Det enkelte træ skal i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder sikres ved hegning.

Kommentar til 9.3

Fældning eller beskæring af træer inden for fredningen må kun ske med Slots- og Kulturstyrelsens
tilladelse.
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Midlertidig fjernelse af beplantning inden for fredningen kræver Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.
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§ 10 Forudsætninger for
ibrugtagning
10.1
Forinden ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret parkeringspladser og cykelstativer i
overensstemmelse med § 5.2 og § 5.3.

10.2
Forinden ny bebyggelse tages i brug skal stengærde, beplantning og træer være genetableret, jf. § 8.2,
§ 9.2 og § 9.3.
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§ 11 Servitutter og
lokalplaner
11.1
Lokalplan 172 for Kildeskovshallen, tinglyst 23. november 2000, ophæves for de af lokalplanen
omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre:  1b, 163a og 171, Gentofte.

§ 4, stk. 7, i Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer, vedtaget af Gentofte
Kommunalbestyrelse den 28. maj 2018, ophæves for de af lokalplanen omfattede ejendomme med
følgende matrikelnumre:  1b, 163a og 171, Gentofte.

11.2
Følgende servitut ophæves for så vidt angår:

Matrikel 1b og 163a, Gentofte.

Dato/løbenummer 08.10.1913-4052-03 ophæves, da den ikke er forenelig med lokalplanen.

Dok om bebyggelse, benyttelse m.v, vedr. 1b.

Lokalplan 428Kladde

Side 18



§ 12 Retsvirkninger
12.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Kommunalbestyrelsen
skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

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

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

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under visse forudsætninger kan ejeren af en
ejendom, der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod
erstatning.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra
kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse
forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. 
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Kort
Kort 1

Kort 2

Tegnings- og modelbilag
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KORT 1
Lokalplan 428 for Kildeskovshallen MÅL

GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2022
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KORT 2
Lokalplan 428 for Kildeskovshallen MÅL

GENTOFTE KOMMUNE, PLAN OG BYG 2022
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! Lokalplanafgrænsning

Tagflade A
Tagflade B
Tagflade C

Eksisterende bygning
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Bilag 1 - Tegnings- og modelbilag 
Lokalplan 428 for Kildeskovshallen

Facade langs Adolphsvej 1:500

Facade set fra parkeringsplads 1:500
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Bilag 1 - Tegnings- og modelbilag 
Lokalplan 428 for Kildeskovshallen
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Bilag 1 - Tegnings- og modelbilag 
Lokalplan 428 for Kildeskovshallen

Modelfoto fra nordøst
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2021
Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 5.F7 - Kildeskovshallen m.v. ved Adolphsvej i Kommuneplan
2021 for Gentofte Kommune. Områdets anvendelse fastsættes til rekreativt område, sports- og
idrætsanlæg med en maksimal bebyggelsesprocent på 45 for området som helhed. Lokalplanen er i
overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Byplanvedtægter og lokalplaner
Nærværende lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 172 for Kildeskovshallen og § 4, stk. 7, i
Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Ved denne lokalplans endelige vedtagelse ophæves Lokalplan 172 for Kildeskovshallen og § 4, stk. 7,
i Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Servitutter
Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der
ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse
bestemmelser, vil fortsat være gældende.

Servitutter kan indeholde bestemmelser om fredede træer, bygningshøjder, udsigt m.v.

Nedenstående ophæves, da den ikke er formålsforenelig med lokalplanen.

Matrikel 1b og 163a, Gentofte.

Dato/løbenummer 08.10.1913-4052-03 .

Dok om bebyggelse, benyttelse m.v. vedr. 1b.

Fredning og bevaringsplanlægning
I år 2000 blev den oprindelige bebyggelse, der er tegnet af arkitekterne Karen og Ebbe Clemmensen,
fredet med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt ”solplænen” med omkransende
mur syd for hallen.
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Slots- og Kulturstyrelsen traf den 18. september 2019 afgørelse om udvidelse af fredningen til at
omfatte de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a - dvs. de nære
omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er omfattet af fredningen fra 2000, inklusiv 50-meter
bassinet.

Gentofte Kommune påklagede Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeren. Gentofte
Kommune har indvilliget i at sætte klagesagen i bero med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning
med Slots- og Kulturstyrelsen. Der er på tidspunktet for nærværende lokalplans vedtagelse endnu ikke
er truffet endelig afgørelse i fredningssagen.

I Kommuneplan 2021 udpeges de bevaringsværdige bygninger. 

Høj bevaringsværdi med karakteren 1-3
Middel bevaringsværdi med karakteren 4-6
Lav bevaringsværdig med karakteren 7-9

Inden for lokalplanområdet er den tidlige bebyggelse, der er tegnet af arkitekterne Karen og Ebbe
Clemmensen, udpeget som bevaringsværdig med karakteren 2, og området er i sin helhed udpeget
som værdifuldt kulturmiljø. Haveanlægget er tegnet af landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt.

Med denne lokalplan udpeges endvidere tilbygningen med 50-meter bassinet - tegnet af arkitektfirmaet
Entasis og taget i brug i 2002 - som bevaringsværdig.

Bevaringsværdig bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden
Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og
altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.

Inden for lokalplanområdet er angivet et fredskovsareal, der ikke må ændres uden tilladelse fra
Miljøstyrelsen.

Klimatilpasning
Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der
ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand skal fremmes.

Anvendelse af Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med klimatilpasning skal generelt være
i overensstemmelse med spildevandsplanen, vandforsyningsplanen og indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand, kræver det en forudgående tilladelse fra
Gentofte Kommune, Natur og Miljø. Lokalplanområdet ligger inden for boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO).

Tilgængelighed og handicapforhold
Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i
bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer,
skal indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse
sikres.
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Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og
parkeringspladser, hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer
Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller
andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold
Hele Gentofte Kommune er byzone og dermed omfattet af områdeklassificeringen. Det betyder, at
jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, og jordflytninger skal derfor anmeldes til
miljømyndigheden i Gentofte Kommune.

Ved lokalplanens vedtagelse er der ikke kendskab til kortlagt jordforurening. Grundejer har pligt til at
rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer ligger inde med
oplysninger om eller får kendskab til anden jord- eller grundvandsforureningsforhold.

Spildevand
Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til
spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde
håndteres lokalt på egen grund.

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

Varmeplanlægning
I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for
varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med fjernvarme.

Kystnærhed  

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

Museumslovgivningen 

Det lokale kulturhistoriske museum skal ifølge museumslovens kapitel 8 inddrages, inden der sættes
jordarbejder i gang. Det skal ske, så området kan blive undersøgt for eventuelle fortidsminder i jorden.
Da der er tale om et allerede bebygget område, er der ikke begrundet formodning om fortidsminder
inden for byggefeltet. Findes der fortidsminder under et jordarbejde, skal jordarbejdet standses, i det
omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal anmeldes til Kroppedal Museum.

Naturbeskyttelse
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Ejendommene inden for lokalplanområdet afkaster en skovbyggelinje i henhold til
naturbeskyttelsesloven.

Bilag IV-arter 
Lokalplanen giver mulighed for fældning af træer. Forinden anlægsarbejder igangsættes og træerne
fældes skal det være undersøgt om træfældningen vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste-
og ynglepladser. (Bilag IV-arter er beskyttede arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver.) 

Tilladelser fra andre myndigheder
Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra Slots- og
Kulturstyrelsen.

Ekspropriation
Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse
med en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for
ekspropriation og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med
lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller
private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for
virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene
samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor
almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets
"Vejledning om ekspropriation efter vejloven".
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Rammeområde 5.F7 i Kommuneplan 2021
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Kort over den gældende skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelsesloven

Note til fredningen:

Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt "solplænen" med
omkransende mur syd for hallen, fredningsbeslutning 14. april 2000, Skov- og Naturstyrelsen, Journal
nr.: 1996-911/157-0014

Afgørelse om udvidelse af fredningen af Kildeskovshallen 18. september 2019, Slots- og
Kulturstyrelsen, jour. Nr. 18/09247. Afgørelsen er påklaget af Gentofte Kommune og derfor ikke
endelig afgørelse.
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2, i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
(LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021), foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning
på miljøet.

Formålet med miljøvurderingen er at beskrive potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved en
realisering af planens bestemmelser.

Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at planen vil kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor udarbejdet en miljørapport.

Følgende miljøfaktorer er behandlet i denne miljørapport: 
• Jordbundsforhold 
• Grundvand 
• Kulturværdier 
• Trafikale forhold 
• Støj/vibrationer i anlægsfasen

Miljøvurderingsrapporten kan ses via dette link.........

Bilag IV-arter

Lokalplanen giver mulighed for fældning af træer. Forinden anlægsarbejder igangsættes og træerne
fældes skal det være undersøgt, om træfældningen vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters raste-
og ynglepladser og nødvendige tiltag for overholdelse af love foretages. (Bilag IV-arter er beskyttede
arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver). 
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller
i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte
som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen
give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt
det er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge-
eller anlægsarbejde.

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

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx 20xx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog
højst indtil den xx.xx 20xx. (de midlertidige retsvirkninger gælder højst et år).
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Status
Forslag til lokalplan xxxx xxxx xxx er:

vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 20xx,
offentliggjort den xx.xx 20xx
i høring frem til den xx.xx 20xx.
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Forord 

Denne rapport er en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen.  

Miljørapporten er ledsagende til planforslaget og sendes i høring sammen med forslaget. 

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

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

potentielt vil kunne have væsentlige virkninger på miljøet ved en realisering af planforslaget. 
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Baggrund 

Gentofte Kommunes svømme- og varmvandsbassiner er i dag fuldt udnyttet. Der er ofte kø til 

bassinerne i spidsbelastningsperioder, og der er ventelister til svømmehold. 

Kapaciteten i Kildeskovshallen har i dag ca. 400.000 brugere årligt. En svømmehal med 25-meter 

bassin vil give en øget kapacitet på 195.000 brugere om året, hvilket svarer til en 

kapacitetsudvidelse på 48 procent i forhold til den nuværende kapacitet. 

Forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen giver mulighed for anlæg af et nyt 25-meter bassin og 

fastlægger dermed rammer for fremtidige anlægstilladelser og arealanvendelser. Planforslaget er 

omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. 

Lovgrundlag 

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

projekter (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021), foretaget en vurdering af, om planen kan få 

væsentlig indvirkning på miljøet.  

Formålet med miljøvurderingen er at beskrive potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved en 

realisering af planens bestemmelser. 

Der er gennemført en screening, og på denne baggrund er det vurderet, at der skal udarbejdes en 

miljørapport. 

Følgende miljøfaktorer er behandlet i denne miljørapport: 

• Jordbundsforhold og grundvand 

• Kulturværdier 

• Trafikale forhold 

• Støj/vibrationer i anlægsfasen 

 

Bilag IV-arter 

Lokalplanen giver mulighed for fældning af træer. Forinden anlægsarbejder igangsættes, og 

træerne fældes, skal bygherre undersøge om træfældningen vil beskadige eller ødelægge bilag IV-

arters raste og ynglepladser (Bilag IV-arter er beskyttede arter efter EU's 

naturbeskyttelsesdirektiver).  
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Planforhold 

Forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen 

Gentofte Kommunalbestyrelse ønsker at øge vandkapaciteten og dermed tilgængeligheden til 

Kildeskovshallen, så flere brugere kan få gavn af hallernes svømmefaciliteter, og flere kan deltage i 

svømmeundervisningen.  

Formålet med lokalplanforslaget er at fastsætte bestemmelser, der muliggør opførelsen af en ny 

bygning til svømmehalsformål i det nordvestlige hjørne af området Kildeskoven. Bygningen skal 

opføres i materialer og i et arkitektonisk udtryk, der er tilpasset øvrig bebyggelse i området. 

Udover den nye bygning, der skal indeholde 2 bassiner, kan der opføres udhuse, overdækninger og 

lignende sekundære bebyggelser i 1 etage med en højde, der ikke må overstige 2,5 m. 

Lokalplanforslaget rummer mulighed for, at det eksisterende sydligste parkeringsareal kan 

udvides, så der kan anlægges flere parkeringspladser. 
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Kort 1 fra forslag til Lokalplan 428, byggefelt for svømmehalsudvidelse er angivet med skravering. 
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Ikke teknisk resume 

Jordbundsforhold og grundvand  

Eksisterende forhold 

Byggefeltet, der ligger nordvest for 50-meter bassinet, ligger i et større sammenhængende 

blødbundsområde. 

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

På baggrund af den viden om jordbundsforhold og grundvand, der blev kendt i forbindelse med 

opførelsen af 50-meter bassinet i 2001, er gennemført supplerende undersøgelser og beskrivelser 

af geotekniske og hydrogeologiske forhold i og omkring byggefeltet.  

I 2021 blev der foretaget en test af nedvibrering af spunsprofil. 

Anlægsarbejderne skal udføres således, at grænseværdierne for fredede og bevaringsværdige 

bygninger overholdes, og der skal opsættes vibrationsmålere på relevante naboejendomme. 

Herudover er der anbefalinger i forhold til grundvandssænkning og grundvandsspejl samt 

anbefalinger til funderingsmetode. 

 

Kulturværdier 

Eksisterende forhold 

Kildeskovshallens oprindelige bygninger fra 1969 og 1972 med udendørs soppebassin, tilhørende 

trapper og mure samt ”solplænen” med omkransende mur syd for hallen, blev fredet i 2000. 

Slots- og Kulturstyrelsen traf den 18. september 2019 afgørelse om udvidelse af fredningen til at 

omfatte de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a - dvs. de nære 

omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er omfattet af fredningen fra 2000, inklusiv 50-

meter bassinet. 

Gentofte Kommune påklagede Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeren. Gentofte 

Kommune har indvilliget i at sætte klagesagen i bero med henblik på at opnå en forligsmæssig 

løsning med Slots- og Kulturstyrelsen. Der er på tidspunktet for nærværende lokalplans vedtagelse 

endnu ikke er truffet endelig afgørelse i fredningssagen. 

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

En realisering af lokalplanen vil kun påvirke de bevaringsværdige kulturarvsværdier i mindre 

omfang og ikke væsentligt ændre de bærende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske 

kvaliteter.   
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Når byggeriet står færdigt, skal takshækken, som det vil være nødvendigt at fjerne i forbindelse 

med byggearbejderne, være genskabt med nye takstræer oven på stengærdet ved Adolphsvej og 

der vil blive plantet taks langs naboskel som erstatning for den nuværende beplantning i skel. 

Tilsvarende vil de 5 større træer, der skal fældes grundet byggeriets placering, blive erstattet af 5 

nye træer placeret inden for området. 

De overordnede og bærende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske træk vil blive bevaret. 

 

Trafikale forhold 

Eksisterende forhold 

Vejadgang og parkering 

Vejadgangen for kørende, cyklende og gående trafikanter sker i dag fra Adolphsvej og 

Springbanen. Derudover er der stiforbindelse for gående og cyklister fra Kildeskovsvej til 

lokalplanområdets sydvestlige hjørne. 

Trafiksikkerheden på strækningen Adolphsvej mellem Kildeskovsvej og Høeghsmindevej vurderes 

at være god. 

Der er ca. 215 uafmærkede parkeringspladser fordelt på arealer nord, øst og syd for bygningerne. 

Det er erfaret, at P-pladserne ud mod Adolphsvej ofte er fyldte, mens en del af pladserne længere 

væk – mod syd – ofte står tomme.  

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

Vejadgang og parkering 

Anlægsfasen: 

I anlægsfasen vil brugernes bilkørsel til og fra Kildeskovshallen udelukkende foregå via 

Springbanen. Til- og frakørsel til byggepladsen vil ske via den eksisterende indkørsel fra 

Adolphsvej.  

Gentofte Kommune er opmærksom på de trafikale udfordringer der kan opstå på Springbanen, 

fordi al kørende trafik til Kildeskovshallen kommer til at foregå via Springbanen. Derfor vil der blive 

iværksat en række tiltag til forbedring af forholdene for bløde trafikanter, herunder alternativ 

stiadgang og gode cykelparkeringsfaciliteter. 

Der vil også blive set på muligheden for at etablere en midlertidig indgang for gående og cyklister 

fra Adolphsvej - forsvarligt adskilt fra adgangen til byggepladsen.   

Driftsfasen: 
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I Trafikanalysen, bilag 4, konkluderes: ”Opsummeret vurderes det, at der ved en mere effektiv 

udnyttelse af de eksisterende pladser omkring Kildeskovshallen er parkeringskapacitet nok til det 

fremtidige behov i en gennemsnitlig hverdagssituation.” 

For at forbedre kapaciteten på parkeringsarealerne vil muligheden for afmærkning, etablering af 

korttidsparkering, afsætningsarealer og etablering af flere parkeringspladser, personaleparkering 

samt parkeringshenvisning blive undersøgt. 

 

Støj/vibrationer i anlægsfasen 

Eksisterende forhold 

Området er i dag grønt område, en del af parkanlægget. 

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

I forbindelse med anlægsarbejderne ved opførelsen af den nye svømmehal vil der forekomme 

generende støj. Støjen vil især forekomme under nedvibrering af spuns, nedbrydning af 

eksisterende materiale på pladsen og kørsel med tungt materiel på byggepladsen. 

Aktiviteterne vil kun forekomme i dagtimerne. 

For at undgå, at naboer udsættes for betydelig støj om natten, skal pumpen til 

grundvandssikringen forsynes med byggepladsstrøm fra det generelle elnet fremfor strøm fra en 

generator. 

Undersøgelsen af vibrationer tager udgangspunkt i, at spunsen nedvibreres. Nedvibrering af spuns 

kan give anledning til betydelige vibrationer for de nærmeste bygninger til Kildeskovhallen. 

Det anbefales at vibrationsovervåge ved målinger ved nærmeste naboer samt foretage en 

fotoregistrering af bygningerne tættest på spunsarbejdet. 

Gener i form af støj og vibrationer er knyttet til anlægsfasen, og når anlægsarbejderne er 

tilendebragt, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige miljømæssige gener forbundet med 

driften af svømmehallen. 

Evt. støjgener fra ventilationsanlægget i driftperioden vil blive reguleret efter Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænser for boligområder for åben og lav bebyggelse.  
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Miljøvurdering 

Jordbundsforhold og grundvand  

Eksisterende forhold 

Byggefeltet, der ligger nordvest for 50-meter bassinet, ligger i et større sammenhængende 

blødbundsområde. 

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

Med det formål at skabe grundlaget for valg af udførelsesmetode og et dimensioneringsgrundlag 

for fundering, indfatningsvægge for byggegruben og et midlertidigt grundvandssænkningsanlæg er 

der udarbejdet en rapport. Rapporten er supplement til den geotekniske og hydrogeologiske 

viden, der findes om byggefeltet for det kommende byggeri. 

Der blev i forbindelse med opførelsen af 50-meter bassinet i 2001 udført geotekniske og 

hydrogeologiske undersøgelser i og omkring byggefeltet.  

Rapporten omfatter undersøgelser og beskrivelse af forløbet ved opførelsen af 50-meter bassinet, 

hvor det efter byggeriet af svømmehallen blev konstateret, at der ikke var nogen af 

naboejendommene, der havde taget skade som følge af ramme- og vibrationsarbejderne, 

udgravningen og grundvandssænkninger.  

Med baggrund i den kendte viden er gennemført supplerende undersøgelser, herunder test af 

nedvibrering af spunsprofil. I den forbindelse blev der gennemført en fotoregistrering og opsat 

vibrationsmålere på nogle af naboejendommene. 

Anlægsarbejderne skal udføres således, at grænseværdierne for fredede og bevaringsværdige 

bygninger overholdes, og der skal opsættes vibrationsmålere på relevante naboejendomme. 

Herudover er der anbefalinger i forhold til grundvandssænkning og grundvandsspejl samt 

anbefalinger til fundering. 
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Kulturværdier 

Eksisterende forhold 

Kildeskovens første haller blev opført i 2 etaper i perioden 1969-1972 og er tegnet af arkitekterne 

Karen og Ebbe Clemmesen, mens haveanlægget er tegnet af landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt.  

Svømmehallen, der har 3 bassiner, blev opført i 1969, og i 1972 stod sportshallerne færdige. 

Svømmehallen er opført med en let og svævende tagkonstruktion og store sydvendte glaspartier, 

der visuelt er med til at skabe en lys og åben overgang til solplænen og de store træer uden for.  

Mod nord og øst danner de tunge facader ryg mod skov- og parkeringsarealerne. 

Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt ”solplænen” med 

omkransende mur syd for hallen, blev fredet i 2000.  

I 2000-2002 blev Kildeskovshallen udvidet med en ny svømmehalsbygning (50- meter bassin) nord 

for den oprindelige svømmehal. 

Slots- og Kulturstyrelsen traf den 18. september 2019 afgørelse om udvidelse af fredningen til at 

omfatte de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a - dvs. de nære 

omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er omfattet af fredningen fra 2000, inklusiv 50-

meter bassinet. 

Gentofte Kommune påklagede Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeren. Gentofte 

Kommune har indvilliget i at sætte klagesagen i bero med henblik på at opnå en forligsmæssig 

løsning med Slots- og Kulturstyrelsen. Der er på tidspunktet for nærværende lokalplans vedtagelse 

endnu ikke er truffet endelig afgørelse i fredningssagen. 

I Gentofte Kommunes Kommuneplan 2021 er den fredede bebyggelse udpeget som 

bevaringsværdig, og området som helhed er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. 

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

Ved en realisering af lokalplanen inddrages en del af landskabsanlægget til opførelse af nye 

svømmehalsbassiner. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at Kildeskovshallens oprindelige 

bygninger bevarer deres fremtrædende position i området.   

Det overordnede indtryk af bygninger i en skov bevares, idet forslagets byggefelt er placeret et 

sted uden væsentlig eksisterende skovbeplantning. 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at der ikke kan foretages ydre ændringer 

på de bevaringsværdige bygninger uden tilladelse fra Gentofte Kommune. 

Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser, der sikrer det værdifulde kulturmiljøs 

landskabelige elementer, herunder bestemmelser om bevarelse af stengærdet, eksisterende 

stiforbindelse, vej- og parkeringsanlæg samt bestemmelser om dele af beplantningen i området. 
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Forslaget vil kun påvirke de bevaringsværdige kulturarvsværdier i mindre omfang og ikke 

væsentligt ændre de bærende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvaliteter.   

Den fremtidige bygnings placering, højde og udtryk skal være tilpasset området, og sammen med 

omfangsbestemmelserne skal det sikres, at den oprindelige del af Kildeskovshallen ikke mister sin 

fremtrædende placering.  

I forbindelse med opførelsen af ny bebyggelse vil det være nødvendigt at fjerne nogle af områdets 

træer og beplantning. Lokalplanen stiller krav om, at der plantes 5 nye enkeltstående træer i 

området, at stengærdet tilplantes med taks, og at der plantes taks langs naboskel som erstatning 

for den nuværende beplantning i skel. 

Hvor der er fredninger, vil ændringer i det fredede område forudsætte fredningsmyndigheden, 

Slots- og Kulturstyrelsens, tilladelse, også selvom ændringerne er i overensstemmelse med 

forslaget.  

Illustrationer og modelfoto af et byggeri i overensstemmelse med lokalplanforslagets 

bestemmelser er vedlagt som bilag 2. 
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Trafikale forhold 

Vejadgang 

Eksisterende forhold 

Vejadgangen for kørende, cyklende og gående trafikanter sker i dag fra Adolphsvej og 

Springbanen. Derudover er der stiforbindelse for gående og cyklister fra Kildeskovsvej til 

lokalplanområdets sydvestlige hjørne. 

Der er fortov og cykelsti i begge sider af Adolphsvej, og der er generelt gode oversigtsforhold på 

Adolphsvej på strækningen mellem Kildeskovsvej og Høeghsmindevej. Desuden er der gode 

stikrydsningssteder i signalkrydset ved Høegsmindevej og midterhellerne ved Kildeskovsvej. 

Trafiksikkerheden vurderes at være god på strækningen. 

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

Anlægsfasen: 

I byggeperioden adskilles til- og frakørslen til byggepladsen og for brugerne af Kildeskovshallen. 

Trafikken til byggepladsen bliver dermed helt separeret fra den øvrige trafik til området.  

I anlægsfasen vil brugernes bilkørsel til og fra Kildeskovshallen udelukkende foregå via 

Springbanen, og indkørslen fra Adolphsvej vil blive spærret for brugere af områdets bygninger. 

Gentofte Kommune er opmærksom på de trafikale udfordringer, dette vil give på Springbanen, og 

for at imødekomme dette, vil der blive iværksat en række tiltag til forbedring af forholdene for 

bløde trafikanter, herunder alternativ stiadgang og gode cykelparkeringsfaciliteter. 

Til- og frakørsel til byggepladsen vil ske via den eksisterende indkørsel fra Adolphsvej. Der vil  blive 

set på muligheden for at etablere en midlertidig indgang for gående og cyklister fra Adolphsvej - 

forsvarligt adskilt fra adgangen til byggepladsen. 

Efter byggeriet er afsluttet, genoprettes indkørslen fra Adolphsvej for  brugerne af 

Kildeskovshallen.  

Det eksisterende 50-meter bassin forventes lukket i en periode med henblik på 

renoveringsarbejder samtidig med, at anlægsarbejderne på den nye hal pågår. I den periode 

forventes en nedgang i biltrafikken til- og fra området på ca. 26 %. 

Parkering 

Eksisterende forhold 

Der er ca. 215 uafmærkede parkeringspladser fordelt på arealer nord, øst og syd for bygningerne. 

Det er erfaret, at P-pladserne ud mod Adolphsvej ofte er fyldte, mens en del af pladserne længere 

væk – mod syd – ofte står tomme.  
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Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

De analyser, der er foretaget af den eksisterende parkeringssituation, jf. Bilag 3, bygger på 

behovet for en gennemsnitlig uge og ikke de situationer, hvor der vil være ekstraordinære behov – 

fx i forbindelse med svømmestævner m.v. 

”I analysen er antallet af indkørende og parkerede biler sat i relation til besøgstallene i hallen……….  

I beregningerne af det fremtidige behov er der taget udgangspunkt i normale gennemsnitlige, 

hverdags- og weekendsituationer. Der må dog forventes at være normal-situationer på både 

hverdage og weekender, som afviger fra gennemsnittet – nogle med større og andre med lavere 

parkeringsbehov. 

Kort opsummeret vurderes det, at der ved en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende pladser 

omkring Kildeskovshallen er kapacitet nok til det fremtidige behov i en gennemsnitlig 

hverdagssituation. Parkeringsbehovet på en fremtidig gennemsnitlig hverdag vurderes således at 

være ca. 160 pladser…………….  

Det gennemsnitlige fremtidige behov på en weekend vurderes at svare til de nuværende 215 

pladser.  

Det er en forudsætning for denne konklusion at der gennemføres en optimering af udnyttelsen af 

de eksisterende 215 pladser, ved i første omgang at gennemføre opstribning af 

parkeringsarealerne…………….. 

Det konkluderes således, at det gennemsnitlige fremtidige parkeringsbehov vil kunne dækkes, men 

da der er tale om et gennemsnit, vil der være hverdage- og weekender med et større behov og det 

kan derfor være relevant at etablere flere parkeringspladser. Dette vil også være medvirkende til at 

reducere den parkeringssøgende trafik i situationer, hvor parkeringsbelægningen generelt er 

meget høj”1 

For at forbedre kapaciteten på parkeringsarealerne vil muligheden for afmærkning, etablering af 

korttidsparkering, afsætningsarealer og etablering af flere parkeringspladser, personaleparkering 

samt parkeringshenvisning blive undersøgt. 

 
1 Bilag 3 – Parkeringsanalyse- kildeskovshallen 
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Støj/vibrationer i anlægsfasen  

Eksisterende forhold 

Området er i dag grønt område, en del af parkanlægget. 

Miljøvurdering af den potentielle påvirkning 

Støj og vibrationer fra anlæg af Kildeskovshallen er undersøgt i bilag 5 Støj og vibrationer 

Kildeskovshallen, som er vedlagt denne miljørapport. 

I forbindelse med opførelsen af den nye svømmehal kan der forekomme generende støj. Støjen vil 

især forekomme under nedvibrering af spuns, nedbrydning af eksisterende materiale på pladsen 

og kørsel med tungt materiel på byggepladsen. 

Arbejdet ved Kildeskovshallen opdeles i 7 faser, som i nogle tilfælde overlapper hinanden. 

”Nedbrydning 

Nedbrydningen foregår af eksisterende dele af Kildeskovshallen. Det gælder både nedbrydning af 

betonlag i terræn med en Kangohammer men også nedbrydning af udhæng ud fra den 

eksisterende bassinbygning med en betonkædesav. Desuden vil der også skulle nedbringes træer i 

området med en kædesav. Nedbrydningen vil alene foregå i dagtimerne.” 

”Jordarbejder 

Arbejdet med jordarbejder er primært opgravning af terrænet med gravemaskine og bortkørsel af 

jorden med lastvogne. Jordarbejdets mest støjende kilde er spunsarbejdet som nedbringes ved 

hjælp af vibrering. Jordarbejderne vil foregå i dagtimerne.” 

”Betonarbejder og øvrigt råhus 

Betonarbejderne og øvrigt råhus indeholder at stabilisere undergrunden og opbygge terrændækket 

til svømmehallen. Arbejdet foregår alene i dagtimerne.”  

”Indeluk og komplettering 

Indeluk og komplettering indeholder støjende materiel som lastbiler og tvangsblander. Aktiviteten 

vil kun foregå i dagtimerne.” 

”Install  

Install indeholder støjende materiel som lastbiler og kran. Aktiviteten vil kun foregå i dagtimerne.” 

”Anlægsarbejder 

Til sidst i anlægsarbejdet skal jorden stampes fast og fliser skal skæres til. Arbejdet vil alene foregå 

i dagtimerne.” 

Ovenstående aktiviteter vil kun forekomme i dagtimerne. 

For beregningen og visningen af støjniveauer ved de forskellige aktiviteter samt tidsplaner 

henvises til notatets tekst og kortbilag. 
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”Terrænforholdene på byggepladsen ændrer sig væsentligt igennem anlægsprocessen. Som der 

udgraves jord på pladsen, sænker terrænet sig, og derfor også hvilken højde lydkilderne står i. I 

beregningerne er taget udgangspunkt i disse terrænscenarier”. 

Grundvandssikring 

Grundvandet skal reinfiltreres for at sikre grundvandsspejlet og dermed husenes stabilitet. 

Grundvandssikringen går primært ud på at pumpe det overskydende vand fra undergrunden væk 

fra byggepladsen. Dette kan ske ved hjælp af en generator, som kører konstant i både dagtimer og 

nattetimerne. Der vil være betydelig støj i natperioden, imens der sker grundvandssikring. 

For at undgå, at naboer udsættes for betydelig støj om natten, skal pumpen til 

grundvandssikringen i stedet forsynes med byggepladsstrøm fra det generelle elnet. 

Vibrationer 

Undersøgelsen af vibrationer tager udgangspunkt i, at spunsen nedvibreres. Nedvibrering af spuns 

kan give anledning til betydelige vibrationer for de nærmeste bygninger til Kildeskovhallen. 

Analysen for vibrationer er opdel i både vibrationer med betydning for komfort og potentielt 

bygningsskadelige vibrationer. 

Der henvises til notatets tekst og kortbilag, hvor påvirkningen er nærmere beskrevet. 

Et alternativ er, at spunsen forgraves i stedet for nedvibreres, hvilket vil betyde, at færre 

bygninger bliver udsat for særligt mærkbare vibrationer.  

Det anbefales at vibrationsovervåge ved målinger ved nærmeste naboer samt foretage en 

fotoregistrering af de bygninger, der er nærmest på spunsarbejdet. 

De beskrevne gener i form af støj og vibrationer er knyttet til anlægsfasen. Når anlægsarbejderne 

er tilendebragt, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige miljømæssige gener forbundet med 

driften af svømmehallen.  

Evt. støjgener fra ventilationsanlægget i driftperioden vil blive reguleret efter Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænser for boligområder for åben og lav bebyggelse.  

 (Grænseværdier for støj – virksomheder (mst.dk) 

  

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-virksomheder/
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Alternativer 

Svømmehal i Gentofte Sportspark 

Kommunen er fuldt udbygget, og hvis der bygges svømmehal i Gentofte Sportspark, fraskrives 

muligheden for i fremtiden at bygge til andre sportsgrene, der også har arealbehov.  

Mulighed for 50-meter bassin ved Kildeskoven 

I dialog med Slots- og Kulturstyrelsen er det undersøgt, om det er muligt at bygge et 50-meter 

bassin ved Kildeskovshallen. Styrelsen udpegede i den anledning to mulige alternativer.  

Det ene alternativ forudsatte, at kommunen skulle købe og nedrive to naboejendomme.  

Dette er undersøgt, men løsningen blev fravalgt, da udgifterne hertil ikke var acceptable. 

Det andet alternativ var at placere bassinet helt nedgravet på østsiden af indkørslen mod 

Adolphsvej. Denne løsning vil betyde, at den interne sammenhæng til det nye bassin vil blive 

forskudt en hel etage, og derfor være uhensigtsmæssig både for drift og tilgængelighed. Desuden 

vil en fuld nedgravning give meget store udgifter til håndtering af grundvand og væsentligt større 
driftsudgifter til livreddere. Denne løsning er derfor fravalgt. 

Der er mange fordele ved at udvide Kildeskovshallen. Blandt andet den centrale placering i 

kommunen og synergierne ift. den eksisterende svømmehal, der giver klare driftsøkonomiske 

fordele. Med placeringen tages samtidig hensyn til hele idrætslivet i kommunen, og ikke kun 

svømmesporten. Derfor er denne løsning valgt. 

0-alternativet 

Gentofte Kommunes svømme- og varmvandsbassiner er fuldt udnyttet med en kapacitet i 

Kildeskovshallen på ca. 400.000 brugere årligt. Hvis der ikke skabes planlægningsmæssig mulighed 

for at øge svømmekapaciteten i Kildeskoven, vil svømmevandskapaciteten i kommunen forblive på 

det utilstrækkelige niveau, den er i dag.  
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Kumulative effekter 

Efter byggeriet er afsluttet, genoprettes indkørslen fra Adolphsvej for brugerne af 

Kildeskovshallen.  

Udvidelsen af svømmekapaciteten vil kunne medføre flere biler. 

For at forbedre kapaciteten på parkeringsarealerne vil muligheden for afmærkning, etablering af 

korttidsparkering, afsætningsarealer og etablering af flere parkeringspladser, personaleparkering 

samt parkeringshenvisning blive undersøgt. 
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Sammenfatning 

Hvis der opføres 2 nye svømmebassiner i Kildeskoven, vil svømmekapaciteten blive forøget 

væsentligt. Udnyttelsen af de eksisterende parkeringsarealer vil kunne forbedres ved mærkning af 

korttidsparkering, opstribning og lignende tiltag. Området vil fortsat have vejadgang fra både 

Adolphsvej og Springbanen. 

Med en placering i det nordvestlige hjørne, bygningens forholdsmæssige lave højde, tilpasset 

arkitektur, genplantningen af træer og taks efter opførelsen, vil en realisering af lokalplanen blot 

påvirke de bevaringsværdige kulturarvsværdier i mindre omfang.    

De overordnede og bærende arkitektoniske og landskabsarkitektoniske træk vil blive bevaret. 

Evt. støjgener fra ventilationsanlægget i driftperioden vil blive reguleret efter Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænser for boligområder for åben og lav bebyggelse.  

 

Anlægsfasen 

I anlægsfasen vil det ikke kunne undgås, at der i perioder vil forekomme væsentlige miljømæssige 

gener for de nærmeste naboer i form af støj og vibrationer. Disse gener vil kun forekomme i 

dagtimerne inden for de tidsperioder, som er gældende for støjende aktiviteter i Gentofte 

Kommune.  

Kl. 07 – kl. 18 på hverdage og lørdage må der foregå støjende arbejde. 

Støjende og/eller støvende aktiviteter: Kørsel af materialer, anvendelse af motordrevne bygge og 

anlægsmaskiner som generatorer og kompressorer mm. 

Kl. 08 – kl. 16 på hverdage må der foregå særligt støjende arbejde. 

Særligt støjende og/eller stærkt støvende aktiviteter: Etablering af spunsvægge eller jordankre, 

nedknusning af bygge- og anlægsmaterialer samt betonskæring mm. 

En generator, der driver en pumpe for grundvandssikring, vil give støjgener om natten. Pumpen til 

grundvandssikringen skal, for at undgå støjgener især om natten, forsynes med byggepladsstrøm 

fra det generelle elnet. 

Undersøgelsen af vibrationer tager udgangspunkt i, at spunsen nedvibreres. Nedvibrering af spuns 

kan give anledning til betydelige vibrationer for de nærmeste bygninger til Kildeskovhallen. I 

stedet for nedvibrering kan spunsen forgraves, hvorved færre bygninger udsættes for særligt 

mærkbare vibrationer.  

Der skal tages initiativ til at vibrationsovervåge ved målinger ved nærmeste naboer samt 

fotoregistrere de bygninger, der er tættest på spunsarbejdet. 
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I Bilag 1 om jordbundsforhold og grundvand anbefales, at anlægsarbejderne udføres således, at 

grænseværdierne for fredede og bevaringsværdige bygninger overholdes, og der skal opsættes 

vibrationsmålere på relevante naboejendomme. Herudover er der anbefalinger i forhold til 

grundvandssænkning og grundvandsspejl samt anbefalinger til fundering. 

Vejadgangen fra Adolphsvej vil være spærret for brugerne af svømmehallen i anlægsfasen. Det 

eksisterende 50-meter bassin forventes lukket i en periode samtidig med, at anlægsarbejderne på 

den nye hal pågår. I den periode forventes en nedgang i biltrafikken til- og fra området på ca. 26 

%. 
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Overvågning  

Planforslaget er ramme for en kommende realisering af et projekt i området, og det er derfor 

vurderet, at der ikke på dette niveau af planlægningen vil være behov for særlig overvågning. 

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

regulerer de forskellige aktiviteter, herunder den kommunale kontrol med overholdelse af 

bestemmelser i lokalplanen og anden lovgivning, eksempelvis byggeloven. 

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

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

om trafikale forhold samt støj- og vibrationer i anlægsfasen. 

Grundvandsressourcen i området beskyttes gennem spildevandsplanen og ved efterfølgende 

tilladelser vedrørende udledning, nedsivning og tilslutning samt øvrige tilladelser og godkendelser. 

Lokalplanen giver mulighed for fældning af træer, og forinden anlægsarbejder igangsættes, og 

træerne fældes, skal det være undersøgt, om træfældningen vil beskadige eller ødelægge bilag IV-

arters raste og ynglepladser og nødvendige tiltag for overholdelse af love foretages. (Bilag IV-arter 

er beskyttede arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver).  

Måleudstyr for vibrationer skal monteres på bygningernes fundament for at overvåge 

vibrationsniveauet og evt. give alarm ved overskridelser. 

Forud for anlægsfasen skal der foretages en fotoregistrering af de naboejendomme, som er 

beliggende tættest på Kildeskovshallen, og som kan forventes at få betydelige vibrationer. Det vil 

hermed være muligt at dokumentere, om eventuelle revner eller lignende er kommet før eller 

efter anlægsarbejdet. 
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Forhold til anden planlægning 

Vandplan og landsplandirektiv  

Planlægning inden for OSD og indvindingsoplande 

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

for hovedvandopland 2.3 Øresund, vedtaget i juni 2016. 

Området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland 

(Bregnegårde og Kildeskoven). Planforslaget er derudover beliggende i det boringsnære 

beskyttelsesområde til Kildeskovens indvindingsboringer. 

Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande skal friholdes for 

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

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

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

1697 af 2016) skal kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen friholde OSD og 

indvindingsoplande for virksomhedstyper og anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening af 

grundvandet.  

 

Fingerplan 2019 

Gentofte Kommune indgår i fingerplanens indre storbyområde.  

Lokalisering af større byfunktioner med mange besøgende, herunder også større idrætsanlæg, skal 

placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære 

kerneområder for at understøtte en bæredygtig mobilitet, og styrke den kollektive trafikbetjening 

i overensstemmelse med principperne for stationsnærhed i fingerplanen.  

I de stationsnære områder skal mulige ændringer både i arealanvendelse og bebyggelsestæthed 

som udgangspunkt sikre en bedre og mere intensiv arealudnyttelse.  

Kildeskovshallen er i Kommuneplan 2021 karakteriseret som et stationsnært kerneområde i 

forhold til Bernstorffsvej Station. 

 

Kommuneplan 2021 for Gentofte 

Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for de overordnede mål for udviklingen, 

retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplaners indhold og en redegørelse for planens 

forudsætninger. 
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I Kommuneplan 2021 indgår Kildeskoven som et område til idræts- og sportsanlæg under temaet 

Fritids- og friluftsliv. Retningslinjerne fastlægger, at idræts- og sportsfaciliteter som udgangspunkt 

skal sikres kapacitetstilpasning, så et aktivt og mangfoldigt idrætsliv kan sikres mulighed for 

udvikling. Ligeledes fastlægger retningslinjerne, at ny- og ombygning af bygninger og anlæg skal 

udformes med blik for arkitektonisk kvalitet. Udformningen skal tage hensyn til helheden i 

lokalområdet, herunder landskabelige og kulturarvsmæssige kvaliteter. 

 

Lokalplanområdet er omfattet af rammen 5.F7 i Kommuneplan 2021, der fastlægger den generelle 

anvendelse til rekreativt område og den specifikke anvendelse til idrætsanlæg. Derudover 

fastlægger rammen, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 45 for området som helhed, og at 

bebyggelse ikke må opføres i mere end to etager og ikke højere end 9 m. Maks. bygningshøjde for 

haller er 16 meter. Bevaringshensyn. 

 

Lokalplan 428 for Kildeskovshallen er i overensstemmelse med bestemmelserne i ramme 5.F7.  

 

Klimatilpasning  

Skybrud 

Selv om kommunen udbygger og separerer afløbssystemet, vil der fortsat kunne opstå 

oversvømmelser efter de større skybrudshændelser.  

Af Kommuneplan 2021’s rammer fremgår, at ved nye og større ændringer af bygninger og anlæg 

samt ændret arealanvendelse i områder med risiko for skybrud skal der redegøres for, hvordan 

effekten af de forventede klimaændringer imødegås. Se udsnit af rammekort for skybrud. 

Af Kommuneplan 2021’s retningslinjer fremgår bl.a., at i områder, der er kortlagt som 

oversvømmelsestruede, skal lokalplaner for nyt byggeri og anlæg udformes, så hverken lokalplan- 

eller nærområdet påvirkes negativt ved fremtidige skybrudshændelser. Desuden skal 

klimatilpasning i eksisterende byområder og sikring af eksisterende værdier i de øvrige 

oversvømmelsestruede områder tilpasses i æstetisk og visuel sammenhæng med de eksisterende 

arkitektoniske, kulturarvsmæssige og landskabelige kvaliteter. 

Kortudsnittet af retningslinjekortet viser, hvordan vandet vil strømme og samle sig på terræn, når 

kloakkernes kapacitet overskrides. Kortlægning er udført på baggrund af en fremtidig 100-

årshændelse, som den forventes om 100 år. Der er årligt én procents risiko for, at Gentofte 

Kommune vil blive ramt af en 100-årshændelse. Kortet viser områder større end 50 m², hvor der 

kan stå mere end 10 cm vand i forbindelse med skybrud. Der kan i lokalplanlægningen derfor være 

behov for at reservere arealer til fx bassiner, rensning af regnvand eller andet. Herunder også 

eventuelt friholdelse af områder for bebyggelse, hvor der er risiko for oversvømmelser. 
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Spildevandsplan  

Klimaforandringer og kraftig regn betyder, at afløbssystemet kommer under pres, fordi der ikke er 

plads nok til både regnvand og spildevand. Det medfører blandet andet overløb med blandet 

spildevand og regnvand. Der er et stort potentiale i at håndtere regnvandet mere bæredygtigt, der 

hvor det blandes sammen med spildevand i fællessystemet og ledes til renseanlæg, hvilket er 

tilfældet for nærværende område, som i dag er fælleskloakeret. 

I Gentoftes Spildevandsplan 2022-2032 er strategien at gennemføre en fuld separering i hele 

Gentofte Kommune. Fuld separering betyder, at regnvand og spildevand skal adskilles i hvert sit 

system, hvilket skaber bedre plads i afløbssystemet. 

I rækkefølgeplanen for separering i Gentofte Kommune forventes Kildeskovsrendens opland, som 

nærværende område indgår i, separeret i perioden fra 2026 – 2036. 

 

Fredning 

Kildeskovshallen med udendørs soppebassin, tilhørende trapper og mure samt "solplænen" med 

omkransende mur syd for hallen, tegnet af Karen Clemmensen og Ebbe Clemmensen, samt 

landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt blev i 2000 fredet i henhold til lov om bygningsfredning og 

bevaring af bygninger og bymiljøer. 

Fredning betyder, at bygningsændringer med få undtagelser kræver forudgående tilladelse fra 

fredningsmyndigheden, Slots- og Kulturstyrelsen.  

Slots- og Kulturstyrelsen traf den 18. september 2019 afgørelse om udvidelse af fredningen til at 

omfatte de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a - dvs. de nære 

omgivelser til Kildeskovshallen, som ikke allerede er omfattet af fredningen fra 2000, inklusiv 50-

meter bassinet. 

Gentofte Kommune påklagede Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse til Kulturministeren. Gentofte 

Kommune har indvilliget i at sætte klagesagen i bero med henblik på at opnå en forligsmæssig 

løsning med Slots- og Kulturstyrelsen. Da der på tidspunktet for nærværende lokalplans vedtagelse 

endnu ikke er truffet endelig afgørelse i fredningssagen. 
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Lovgrundlag 

Dette afsnit beskriver det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af denne miljørapport. 

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

Forslag til Lokalplan 428 for Kildeskovshallen er omfattet af § 8 stk. 2 i miljøvurdering af planer og 

programmer og konkrete projekter (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021), da planforslagene 

fastsætter rammer for fremtidige anlægstilladelser og arealanvendelser. 

Afgrænsning 

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

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

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

Efterfølgende er der foretaget en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

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

planlægningen – har været sendt i høring hos berørte myndigheder. Formålet er at fastlægge 

hvilke miljøfaktorer, der skal indgå i miljørapporten. 

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

hos Slots- og Kulturstyrelsen. 

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

potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved en realisering af lokalplanens bestemmelser. 

• Jordbundsforhold 

• Grundvand 

• Kulturværdier 

• Trafikale forhold 

• Støj/vibrationer i anlægsfasen 

Metode 

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

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

planforslagets niveau.  

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

relevante i forhold til planforslaget, herunder det statslige landsplandirektiv og vandplan, 

fingerplan og Gentofte Kommunes kommuneplan samt fredningen af Kildeskovshallen for en 

vurdering af, om planforslagene er i overensstemmelse med anden planlægning. 
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1. Indledning 

Svømmehallen i Kildeskovshallen har i perioden fra 2002 til 2015 haft et støt stigende antal besøgende, 

fra ca. 200.000 til ca. 400.000 årlige brugere. I 2017 begyndte udviklingen at stagnere på grund af 

manglende plads.  

 

Der opleves  i spidstimerne et stort pres på parkeringsfaciliteterne og at adfærden ikke altid bidrager til 

en god trafikafvikling. Samtidig oplyses det, at borgerne i området omkring Kildeskovshallen oplever, at 

lokalveje benyttes til parkering i forbindelse med stævner og større arrangementer.  

 

Rambøll er i denne forbindelse blevet bedt om at gennemføre en analyse af en fremtidig situation med 

et supplerende 25 m bassin og et undervisningsbassin nord for det eksisterende 50 m bassin. Analysen 

tager udgangspunkt i de eksisterende forhold omkring hallen i en normal hverdags- og weekendsitua-

tion. Opgaven omfatter ikke en vurdering af parkeringsbelastningen i forbindelse med spidsbelastnings-

situationer som fx stævner.  

 

Analysen er med til at give et bud på de fremtidige udfordringer og, i det omfang det er muligt, pege på 

tiltag, der kan afhjælpe disse udfordringer.  

 

Til brug for opgavens løsning har Rambøll gennemført en besigtigelse, trafiktællinger og indhentet data 

fra Kildeskovshallen vedr. antal besøgende i hhv. svømmehallen, hallerne, fysioterapien, mødefacilite-

terne og i Fitness World. Det er målet med analysen at vurdere en realistisk fremtidig trafik til og fra Kil-

deskovshallen og i samme omgang vurdere om det er muligt at udnytte arealerne omkring hallen bedre 

i forhold til trafikafvikling og parkering inden for de rammer, som fredning og krav til design tillader.  

 

2. Opsummering 

Opgaven er igangsat midt i en tid præget af Coronapandemien. Det har været vigtigt at tage højde for 

dette ved fastlæggelse af data både i forhold til et normalt niveau og en mulig fremtidig udvidelse. Der 

arbejdes derfor med tal fra år 2021/22, som repræsenterer dagens situation under indflydelse af CO-

VID, år 2019 som danner basis for tiden før COVID og endeligt en mulig fremtid, hvor Kildeskovshallens 

to nye bassiner er etablerede. 

 

I analysen er antallet af indkørende og parkerede biler sat i relation til besøgstallene i hallen. Ud fra op-

lysninger om de besøgendes fordeling på aktivitet i hallen, antal parkerede biler og et skøn over den an-

vendte parkeringslokalitet for de enkelte aktiviteter i hallen er der derefter lavet et skøn over antal bil-

ture pr. svømmehalsbesøgende og antal bilture pr. besøgende til de øvrige aktiviteter i hallen. Disse an-

tal ture pr. besøgende er forudsat at være uændrede i situationen efter en udbygning og antallet af bil-

ture til hallen med udbygning har således kunne beregnes ud fra kommunens skøn over væksten i an-

tallet af besøgende til hallen. 

 

I beregningerne af det fremtidige behov er der taget udgangspunkt i normale gennemsnitlige, hverdags- 

og weekendsituationer. Der må dog forventes at være normal-situationer på både hverdage og weeken-

der, som afviger fra gennemsnittet – nogle med større og andre med lavere parkeringsbehov.  

 

Kort opsummeret vurderes det, at der ved en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende pladser om-

kring Kildeskovshallen er kapacitet nok til det fremtidige behov i en gennemsnitlig hverdagssituation. 

Parkeringsbehovet på en fremtidig gennemsnitlig hverdag vurderes således at være ca. 160 pladser. 
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I en gennemsnitlig fremtidig weekend er antallet af biler til hallen ikke større end på en gennemsnitlig 

hverdag, men der er tendens til længere opholdstid i hallen i weekenderne og dermed flere parkerede 

biler på parkeringsanlægget. Det gennemsnitlige fremtidige behov på en weekend vurderes at svare til 

de nuværende 215 pladser.  

 

Det er en forudsætning for denne konklusion, at der gennemføres en optimering af udnyttelsen af de 

eksisterende 215 pladser, ved i første omgang at gennemføre opstribning af parkeringsarealerne. I til-

læg anbefales det, at der omdisponeres i forhold til korttidsparkeringspladser og at der etableres tydelig 

skiltning. Det er f.eks. vigtigt, at den interne vejvisning på området tydeligt viser, at det er muligt at 

komme fra f.eks. den sydlige parkeringsplads til indgang C.  

 

For yderligere at optimere brugen af parkeringsanlægget kan man etablere et parkeringshenvisningssy-

stem, som kan hjælpe med at få guidet folk hen til de frie pladser længere væk fra den nordlige ind-

gang. Da anlæggets 215 p-pladser udnyttes 100% på en fremtidig gennemsnitsweekend vil et sådant 

anlæg kunne bidrage til en mere smidig afvikling af parkeringen og reducere unødig parkeringssøgetra-

fik. 

 

Det konkluderes således, at det gennemsnitlige fremtidige parkeringsbehov vil kunne dækkes, men da 

der er tale om et gennemsnit, vil der være hverdage- og weekender med et større behov og det kan 

derfor være relevant at etablere flere parkeringspladser.  Dette vil også være medvirkende til at redu-

cere den parkeringssøgende trafik i situationer, hvor parkeringsbelægningen generelt er meget høj 

 

Der vil være mulighed for at aktivere areal, så der kan etableres op til 34 pladser inde på matriklen mod 

syd, og evt. 15 yderligere på vejen Springbanen mod syd. 

 

Det har som nævnt ikke været en del af opgaven at vurdere parkeringsbehovet under events og stæv-

ner, men optimeringen af parkeringen og eventuel etablering af flere pladser vil naturligvis også bidrage 

til at forbedre parkeringsforholdene i disse situationer. 

 

3. Eksisterende forhold 

Kildeskovshallen dækker i dag over flere aktiviteter i form af svømning, sport i hallerne, træning i Fit-

ness World, Fysioterapi og mødeaktiviteter. Aktiviteterne er alsidige og tiltrækker et bredt spekter af 

kommunens borgerne og udefra kommende gæster.  

 

Der er i dag et stort antal besøgende i hallen og i perioder er der stor pres på trafikafviklingen og parke-

ringspladserne i den nordlige del af området. I tilknytning til hallen er er ca. 215 uafmærkede parke-

ringspladser fordelt på arealer nord, øst og syd for bygningerne. Samtidig findes der flere indgange, 

som betjener forskellige aktiviteter, se Figur 1. 
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Figur 1 Oversigtskort over Kildeskovshallen 

 

For at kunne afdække forholdene er der indsamlet data fra flere kilder for at kunne gennemføre en 

grundig analyse af det trafikale billede omkring hallen.  

 

Foruden trafiktællinger, der kan fastsætte trafikmængderne og de overordnede trafikmønstre, er der 

indhentet besøgsdata fra alle Kildeskovshallens aktiviteter samt gennemført besigtigelse af en hverdags-

spidstime fra kl. 16:00 til 18:00.  

3.1 Trafikantadfærd 

For at forstå trafikanternes brug af området, er deres adfærd undersøgt ved en besigtigelse af området. 

Onsdag den 15. december 2021 er trafikken, herunder parkeringsforhold ved Kildeskovshallen, besigti-

get i tidsrummet kl.16:00 til kl.18:00. Ved besigtigelsen er trafikanternes adfærd, herunder bilisters ha-

stighed, standsning og parkering samt cirkulation, observeret. Antallet af parkerede biler og cykler er 

samtidig registreret. I dette afsnit er parkeringsforhold i relation til trafikken kort beskrevet.  

 

Ved besigtigelsen kunne det konstateres at en større andel af gæster til Kildeskovshallen ankommer fra 

Adolphsvej. Et overtal af gæster til hallen ankommer i bil, men årstiden taget i betragtning var antallet 

af cyklister ikke ubetydeligt.  

 

Der er generelt ikke observeret egentlige trafikale problemer på parkeringsgaderne ved hallen eller ved 

overkørslerne til det øvrige vejnet. Der er dermed ikke konstateret kødannelser ved overkørslen til 
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Adolphsvej i nord eller Springbanen i syd. Hastigheden var generel lav og der var ledige parkeringsplad-

ser rundt om hallen. Til trods for det cirkulerede enkelte biler på parkeringssløjfen (Nord) og ledte efter 

ledige p-pladser. Parkeringsbelægningen i dette område var relativ høj, se Figur 2. 

 

 

Figur 2 Parkeringsområder 

 

Der er herudover konstateret af- og påstigning på parkeringsområde Nord for indgang A, B og C, hvor 

standsning er forbudt i kraft af fuldoptrukket gul kantafmærkning. Idet afmærkning ikke er suppleret 

med skiltning, kan den ulovlige standsning begrundes med mørke og begrænset syn over den gule af-

mærkning på kantstenen.   

 

Det er værd at tilføje, at enkelte biler holdt på denne strækning i længere tid. 

 

På parkeringsområde Øst forekom der også ulovlig standsning ud for indgang D. Her holdt enkelte biler i 

længere tid. 

 

Brugen af øvrige parkeringspladser på parkeringsområde Syd var under besigtigelsen begrænset, der 

holdt relativ få biler her. 

 

Besigtigelsen har hovedsageligt været fokuseret på trafikanternes brug af trafikanlægget internt på Kil-

deskovshallens matrikel. Dog blev Kildeskovsvej, Adolphsvej og Springbanen også besigtiget med hen-

syn til parkering og trafik relateret til Kildeskovshallen. Her kunne der ikke konstateres noget parkering, 

som kunne relateres til hallen. Trafikken på Kildeskovsvej var ligeledes ikke påvirket af hallens funktio-

ner. Trafikken på Adolphsvej blev afviklet jævnt og uden kødannelser ved overkørslen til Kildeskovshal-

len. På Springbanen blev der heller ikke observeret bemærkelsesværdige trafikale hændelser. I krydset 

Springbanen – Heslegårdsvej vil der muligvis kunne opstå kødannelse i forbindelse med venstresvinget 

mod Bernstorffsvej, en sådan kø blev dog ikke observeret ved denne besigtigelse. 
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3.1.1 Parkeringsforhold 

Der er under eksisterende forhold ca. 215 p-pladser ved Kildeskovshallen, hvor af 4 er afsat til bevægel-

seshandicappede. De almindelige parkeringspladser ved Kildeskovshallen er hovedsagelige uden båse-

opdeling. Manglende båseopdeling af parkeringspladserne medfører usystematisk parkering, hvor af-

stand mellem de enkelte biler er varierende. Dette reducerer parkeringspladsernes kapacitet og dermed 

belægningsgrad.  

 

Kildeskovshallen er i øvrigt uden af- og påstigningspladser til afsætning og afhentning af bl.a. badegæ-

ster. Manglende af- og påstigning ved især indgang C, som er hovedindgangen, forårsager ulovlig 

standsning, som til tider har karakter af parkering.  

 

Parkeringspladserne er uden tidsrestriktioner, hvilket medfører, at gæster, som ønsker at benytte hallen 

i længere tid, vil parkere i nærheden af f.eks. hovedindgangen, mens gæster med kortere ærinde er 

nødt til at lede efter ledige pladser ved de øvrige indgange. 

3.1.2 Parkeringsbelastning 

Følgende tabeller viser de talte parkerede biler og cykler under besigtigelsen. Med udgangspunkt i op-

lysninger fra Kildeskovhallens Administration om antal bil- og cykelparkeringspladser ved hallen er be-

lægningsprocenten for de to typer parkeringspladser beregnet.  

 

Det kan konstateres, at bilparkeringspladserne på parkering Nord benyttes flittigt. Med den relative høje 

belægningsprocent er det meget sandsynligt, at parkanter kører forgæves i sløjfen for derefter at søge 

efter ledige parkeringspladser på de øvrige parkeringsområder. 

 

Parkering Nord Parkering 

 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 

Antal parkerede biler 22 23 28 27 25 29 

Antal p-pladser 33 

Belægningsprocent 67% 69% 85% 81% 76% 88% 

Tabel 1 Belægningsprocent for bilparkeringspladser på parkering Nord 

Årstiden taget i betragtning er der samtidig konstateret en relativ høj cykelparkeringsbelægning. Regi-

streringerne viser, at op mod 40% af cykelparkeringskapaciteten er udnyttet. Derfor vurderes serviceni-

veauet at være relativ høj, hvorfor cyklister nemt kan finde en ledig cykelparkeringsplads. 

 

Parkering Nord Cykelparkering 

 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 

Antal parkerede cykler 30 30 30 29 23 24 

Antal cykel p-pladser 74 

Belægningsprocent 40% 40% 40% 39% 31% 32% 

Tabel 2 Belægningsprocent for cykelparkeringspladser ved parkering Nord 

 

Belægningsprocenten på bilparkeringspladser på parkering Øst var 40% til ca. 60% under besigtigelsen. 

Her er det konstateret, at de nordlige parkeringspladser på den nord-sydgående parkeringsgade 

(Springbanen) benyttes i større grad jævnført med parkeringspladser i parkeringsgadens sydlige ende. 

 

Beregning af parkeringsbelægning viser samtidig, at ved maksimal registreret parkering var der fortsat 

ca. halvdelen af parkeringskapaciteten til rådighed. 
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Parkering Øst Parkering 

 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 

Talte parkerede biler 34 35 44 47 45 50 

Antal lovlige p-pladser 86 

Belægningsprocent 40% 40% 51% 55% 52% 58% 

Tabel 3 Belægningsprocent for bilparkeringspladser på parkering Øst 

 

På parkering Syd blev der registreret det lavest antal parkerede biler. Kun få køretøjer finder vej til 

denne parkeringsplads, hvorfor den ledige parkeringskapacitet udgør ca. 80%.  

 

Parkering Syd Parkering 

 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 

Talte parkerede biler 12 4 10 15 7 8 

Antal lovlige p-pladser 81 

Belægningsprocent 15% 5% 12% 19% 9% 10% 

Tabel 4 Belægningsprocent for bilparkeringspladser på parkering Syd 

 

Ved besigtigelsen er der konstateret, at ca. 30 % af cykelparkeringspladserne ved parkering Øst er i 

brug. Størstedelen af cykelparkeringspladserne ligger ved indgang D, hvorfra er der relativt kort til hal-

len og Fitness World. Der er kun meget få cykelparkeringspladser ved indgang F og anvendelsen var 

ubetydelig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Trafiktælling 

Der er i forbindelse med opgaven planlagt at gennemføre en enkelt tælling på 6 forskellige lokationer, 

som til sammen skulle afdække de kørselsmønstre og trafikmængder, der på en gennemsnitlig hverdag 

og weekend påvirker parkeringsarealerne. Lokationernes placering blev udvalgt for at kunne svare på en 

række spørgsmål, som knytter sig til observationerne fra besigtigelsen samt kommunens egne observa-

tioner. 

 

Spørgsmålene, som knytter sig til tællingerne, er: 

• Hvor mange bilister ankommer/forlader Kildeskovshallen og hvordan er fordelingen mellem den 

nordlige adgang fra Adolphsvej og den sydlige fra Springbanen? 

• Kan det konstateres, at størstedelen af aktiviteten knytter sig til den nordlige parkeringsplads, 

herunder afsætning nord for indgang C? 

• Kan det estimeres, hvor mange der cirkulerer? Det vil sige, at de foretager venstresving efter 

tællesnit 2 for at afhente nord for indgang C. 

• Er der muligt at identificere hvor stor en andel, som benytter parkeringspladserne på Springba-

nen ud mod S-togsbanen? 

• Hvor mange benytter den sydlige parkeringsplads? 

Parkering Øst & Syd Cykelparkering 

 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 

Antal parkerede cykler 32 25 33 38 27 35 

Antal cykel p-pladser 110 

Belægningsprocent 29% 23% 30% 35% 25% 32% 

Tabel 5 Belægningsprocent for cykelparkeringspladser ved indgang C, D, E og F 
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Figur 3 Tællesnit ved Kildeskovshallen. 

 

Den første tælling blev gennemført allerede i december i forventning om, at de opstillede spørgsmål 

kunne besvares. Rambøll var klar over, at dette tidspunkt ikke var optimalt både på grund af Coronap-

andemien og på grund af tæthed på jul, hvor svømmeholdene oplever et reduceret antal deltagere. 

Tidsplanen taget i betragtning blev det i samråd med Gentofte Kommune vurderet, at tællingen kunne 

danne et validt grundlag, når aktiviteterne i hallen blev indsamlet på samme tidspunkt. Uheldigvis blev 

enkelte tællesnit placeret forkert, og flere af de opstillede spørgsmål kunne ikke besvares. Derfor blev 

der gennemført en supplerende tælling for snittene 1-3 i starten af januar.  

  

Trafiktællinger:  

• Onsdag den 1. december 2021 kl.12:15 til torsdag den 9. december 2021 kl. 10:00 

Tællingen udgør en periode som både var påvirket af Corona og sæsonafslutning i svømmehal-

len, hvorfor det vurderes, at tællingen kan undervurdere den faktiske trafikbelastning. Tællingen 

blev gennemført for snit 1-6, men der var fejl på snit 1. 

 

• Fredag den 21. januar 2022 kl.11:00 til mandag den 31. januar 2022 kl. 10:00 

Tællingen giver et væsentligt bedre billede af belastningen idet historiske data viser, at især 

flere børn deltager på svømmeholdene efter nytår sammenlignet med før jul. Tællingen blev 

gennemført for snit 1-3. 

 

Ved bearbejdning af tællingerne er følgende noteret: 

• Tælling i snit 2 (ny) er placeret på udkørsel ikke indkørsel, som bestilt. Dette tages der højde 

for. 

• Tælling i snit 3 (ny) og snit 4 (gammel) passer godt overens til trods for de forskellige tælle-

tidspunkter. 
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• Tælling i snit 5 har generelt flere indkørende end udkørende. 

• Tælling i snit 6 er retningerne byttet. 

 

Ved biltrafiktællinger vil man normalt korrigere for årstiden, men da trafikken her udelukkende genere-

res af aktiviteterne i Kildeskovshallen vurderes det ikke muligt at gennemføre en standardopskrivning af 

trafikken. Der findes heller ikke historiske tællinger for området. Det vurderes derfor, at en evt. forven-

tet øget aktivitet om sommeren i forhold til om vinteren vil opvejes, at færre benytter bilen (og flere 

cyklen) i sommerhalvåret end i vinterhalvåret. 

 

3.3 Data fra Kildeskovshallen 

For at kunne sammenholde antal køretøjer med antal besøgende i hallen er der indhentet data fra Kil-

deskovshallens mange aktiviteter. Data for svømmehallen er indsamlet i perioden: 2.-9. december 

2021, mens der er opgivet referenceværdier for perioden 11. – 17. november 2019, hvor data fra de 

øvrige aktiviteter er indsamlet. Sammenlignes svømmehallens data fra de to perioder ses det, at hver-

dagene er en faktor 1,24 større og weekenderne en faktor 1,4 større i 2019 sammenlignet med tallene 

fra 2021. 

 

Svømmehallen 

Der er udtrukket data fra tælleapparaterne for hallens samlede antal besøgende og antal indgange. 

I december 2021 er der for en gennemsnits hverdag registreret 1.475 besøgende, mens der for en 

weekenddag gennemsnitligt er 745 besøgende. Tal er baseret på et totalt antal ind- og udgående.  

 

Der er sidenhen modtaget data kun for indgange, hvor antal besøgende i hverdage kun er 905. Efter en 

sammenligning af tallene vurderes det bl.a. at eleverne fra GFO ikke er inkluderet i tallene for indgange. 

I de videre beregninger har der således været nødvendigt at arbejde videre med et justeret besøgstal, 

hvor antal ind- og udgående matcher. Til grund for denne beslutning er det blandt andet, at skoleele-

verne ankommer og hentes af busser, som dermed kun bidrager minimalt til trafikbelastningen. 

 

Hallerne 

Der er leveret tal for holdstørrelser og træningstider for hallernes brugere. Der er i beregningerne ikke 

taget hensyn til reduceret fremmøde. For en gennemsnitlig hverdag (2019) er det tilrettelagt træning 

for 1.175 personer, mens der på en gennemsnitlig weekenddag potentielt er ca. 1.095 personer. 

 

Fitness World 

Der er leveret indgangstællinger, som svarer til de registreringer, som en besøgende foretager, når der 

tjekkes ind. På en gennemsnitlig hverdag (2019) er der ca. 220 besøgende i træningscentret, mens der 

på en typisk weekenddag er ca. 145 besøgende. 

 

Fysioterapien 

På en gennemsnitsdag (2019) er der ca. 50 personer til genoptræning og andre aktiviteter knyttet til 

fysioterapien. 

 

Mødelokalerne 

Der er leveret antal møder med antal deltagere samt tidspunkter. Det forudsættes, at ugeplanen er re-

præsentativ. I data er der booket mødefaciliteter til ca. 210 personer i hverdagene (2019), mens der 

kun er booket til ca. 10 personer i weekenddagene. 
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Tabel 6 Registrere indgange i Kildeskovshallen. Svømmehallen år 2021, øvrige aktiviteter år 2019 

 

4. Trafikanalyse 

I analysen er antallet af indkørende og parkerede biler sat i relation til besøgstallene i hallen. Ud fra op-

lysninger om de besøgendes fordeling på aktivitet i hallen, antal parkerede biler og et skøn over den an-

vendte parkeringslokalitet for de enkelte aktiviteter i hallen er der derefter lavet et skøn over antal bil-

ture pr. svømmehalsbesøgende og antal bilture pr. besøgende til de øvrige aktiviteter i hallen. Disse an-

tal ture pr. besøgende er forudsat at være uændrede i situationen efter en udbygning og antallet af bil-

ture til hallen med udbygning har således kunne beregnes ud fra kommunens skøn over væksten i an-

tallet af besøgende til hallen. 

 

Den indledende opgave i trafikanalysen er at forsøge at opdele trafikken til Kildeskovshallen på de for-

skellige funktioner knyttet til hallen, for således isoleret at kunne beregne den vækst, som trafik til en 

udbygget svømmehal vil give. 

  

Dette er først gjort i ”dagens situation” i 2021 og dernæst er resultaterne ført tilbage til en normalsitua-

tion i 2019 før Corona. Afsluttende er resultaterne fremskrevet til en situation hvor svømmehallen er 

udvidet med de to nye bassiner. 

 

Trafikanalysen beskæftiger sig med ”den gennemsnitlige daglige trafik” til Kildeskovshallen og målet er 

at beskrive ”et normalt gennemsnitligt parkeringsbehov” på hverdage og i weekender. Da der er tale om 

gennemsnit vil det betyde, at der kan forekomme perioder med både flere og færre parkerende biler.  

 

Trafikanalysen tager udgangspunkt i de indhentede data, gennemførte tællinger og besigtigelsen.   

 

I trafiktællingerne er der i den talte periode registreret sammenlagt ca. 8.450 biler til Kildeskovshallen 

fordelt på ca. 70-73 % fra Adolphsvej i nord og 27-30 % fra Springbanen i syd. Procenterne varierer in-

denfor de angivne intervaller mellem hverdag og weekend samt mellem de enkelte dage og i spidsti-

merne. Generelt ligger fordelingerne indenfor de angivne intervaller, hvilket må siges at være meget 

stabilt. Samtidig passer fordelingen mellem Adolphsvej og Springbanen godt overens med observatio-

nerne, hvor den største andel af trafikken ankommer fra Adolphsvej.  

 

 
Tabel 7 Trafiktal fra tælling1 

 
1 Forskelle i ind- og udkørende dækker dels over, at der kan have holdt forskellige antal biler på p-anlægget da man startede og afsluttede tællingerne, dels 

kan det være en følge af, at det har været nødvendigt at kombinere tælledata fra to forskellige uger. I de videre analyser benyttes kun antallet af indkø-

rende som grundlag for vurdering af parkeringsbehov. 

Hverdag Weekend

Svømmehallen 1.475 745

Hallen 1.175 1.095

Fitness world 220 145

Fysioterapi 50 -

Mødelokaler 210 10

Antal indgange

ind ud ind ud ind ud

Adolphsvej 6185 6070 945 935 735 700

Springbanen 2260 2545 345 375 275 330

8445 8615 1290 1310 1010 1030

år 2021
Uge total Hverdag gns. Weekend gns.
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I hverdagene ankommer der gennemsnitlig 1290 biler, mens der i weekenderne ankommer gennemsnit-

ligt 1010 biler. I hverdagene er der registreret et bredt spekter af aktiviteter, hvor alle funktioner i hu-

set tiltrækker besøgende. Specielt for svømmehallen er, at der genereres ture med mange forskellige 

svømme-formål (elite, klub, skole, offentlig mm.) fordelt på forskellige tidspunkter. Trafikken i weeken-

derne består typisk af offentligt badende i svømmehallen samt nogen grad af holdtræning i hallerne og 

fitness. 

 

Sammenholdes tællesnit 1, 2, 3 og 4 er det muligt at sammenholde de enkelte snittal og identificere 

parkeringsaktiviteterne på hhv. den nordlige, østlige og sydlige parkeringsplads. Der er dog ud fra tæl-

lingerne ikke muligt at sige noget om forholdet mellem afsætning og efterfølgende parkering i forhold til 

parkering med efterfølgende indgang.  

 

Efter indkørsel fra Adolphsvej forbliver ca. 55% på den nordlige parkeringsplads, mens 45% svinger til 

højre mod det østlige parkeringsområde. Ca. 8% fortsætter mod den sydlige parkeringsplads, mens 

12% fortsætter mod Springbanen i syd. De resterende 25% benytter den østlige parkeringsplads og for-

lader området mod Adolphsvej. I tal betyder dette, (I) at ca. 570 biler forbliver på den nordlige parke-

ringsplads, (II) at ca. 240 biler benytter den østlige parkering, mens (IV) ca. 100 biler benytter den 

sydlige parkeringsplads og (III) ca. 90 biler fortsætter mod Springbanen. (Se Tabel 8 og Figur 4) 

 

Fra Springbanen i syd er der (VII) ca. 55 gennemkørende biler mod Adolphsvej, som må forventes at 

afsætte ud for indgang D. Samtidig er der ca. 220 biler, der returnerer til Springbanen, hvoraf ca. 50 

krydser tællesnit 3. Det kan ikke udelukkes, at enkelte cirkulerer på den nordlige parkeringsplads, men 

det vurderes, at størstedelen finder parkeringsplads på den østlige parkeringsplads eller afsætter ud for 

indgang D og forlader området. Fra syd er der (V) ca. 70 biler, der benytter den sydlige parkerings-

plads. 

 

Givet ovenstående trafikstrømme er det på døgnbasis muligt at estimere antal genererede ture per par-

keringsplads. På den nordlige parkeringsplads genereres ca. 1.400 ture, det østlige område genererer 

ca. 930 ture, mens det sydlige genererer ca. 340 ture per hverdagsdøgn. 

 

 

 

 

         

Tabel 8 Trafikfordeling baseret på tællinger    Figur 4 Skematisk gengivelse af trafikstrømme og afstig-

ning 

 

nord øst syd

Fra Adolphsvej

I 570

II 100 140

III 40 50

IV 100

Fra Sprinbanen

V 70

VI 220

VII 55

Sum 710 465 170

Ture 1420 930 340

% 53% 35% 13%

Parkeringsområde
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Personaktiviteter i Kildeskovshallen er registreret på to forskellige tidspunkter. Svømmehallens aktivite-

ter har både været indsamlet for år 2019 og 2021, mens de øvrige aktiviteter kun var indsamlet for år 

2019. Samtidig er trafiktællingerne indsamlet i år 2021, hvilket har gjort det nødvendigt at skalere akti-

viteterne til tidspunktet hvor tællingerne blev gennemført (år 2021).  

 

Det forudsættes at Coronapandemien har påvirket alle aktiviteter i hallen på samme måde, hvorfor akti-

viteterne for hallerne, Fitness World, Fysioterapien og mødelokalerne er nedskrevet med en faktor 1,23 

svarende til svømmehallens aktivitetsreduktion. I år 2021, efter reduktionen genereres der samlet set 

4.570 ture, men da ikke alle benytter bilen, har det være vigtigt at knytte de enkelte aktiviteter til par-

keringspladserne og derefter udregne en turrate for aktiviteterne baseret på tællingerne. 

 

De enkelte aktiviteter er skønsmæssigt fordelt på de enkelte parkeringspladser ud fra forventet parke-

ring i nærheden af ”opfattede” nærmeste parkeringsplads/afsætningsplads. Opfattelsen af, hvad der er 

den nærmeste adgang til Kildeskovshallen, er ikke nødvendigvis den korteste, men i opfattelsen er det 

mange faktorer, der er betydende for den enkeltes valg af parkerings- eller afsætningsplads. 

 

  

Tabel 9 Forventet fordeling mellem aktiviteter og de enkelte parkeringsarealer 

 

Ved at sammenholde antal ture på den enkelte parkeringsplads for hhv. svømning og de øvrige aktivite-

ter, med trafikkens belastning af de enkelte parkeringspladser har det været muligt at fastsætte turra-

ten for hhv. de personer der svømmer og de som deltager i de øvrige aktiviteter. Se Tabel 10. 

Det har således været muligt at beregne antal teoretiske bilture baseret på aktiviteterne. Sammenlignes 

de aktivitetsbaserede bilture med bilturene som er baserede på trafiktællingerne, er der stor grad af 

sammenfald. Det konkluderes derfor at, at både parkeringsfordeling og turrater kan benyttes i frem-

skrivningen. 

 

Tabel 10 Personaktiviteternes fordeling på parkeringsarealerne, omregning til bilture og sammenligning 

med tælledata. 

Nord Øst Syd

Svømmehallen 70% 30% 0%

Hallen 40% 50% 10%

Fitness world 10% 70% 20%

Fysioterapi 75% 25% 0%

Mødelokaler 10% 0% 90%

Parkeringsfordeling

Svømmehallen Øvrige aktiviteter Sum 

Nord 1270 900 2170

Øst 545 1220 1765

Syd 0 635 635

Sum 1815 2755 4570

Turrate 0,75 0,45

Nord 955 405 1360 52%

Øst 410 550 960 37%

Syd 0 285 285 11%

Sum 1365 1240 2605

Nord 1420 53%

Øst 930 35%

Syd 340 13%

Sum 2690

Beregnede bilture fra tællinger

Beregnede bilture fra aktiviteter

Aktivitetsbaserede ture
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Den største belastning af parkeringsarealerne i år 2021 findes i hverdagene om eftermiddagen mellem 

kl. 15 og 20, hvor svømmeklubbens holdtræning afvikles. I denne periode ankommer der over 120 kø-

retøjer per time. For svømmerne forventes opholdstiden at være ca. 45-60 min. Svømmeholdene typisk 

varer 30 min og hertil kommer omklædning før og efter. For holdene i hallerne varer træningen typisk 

60 minutter og det samme gælder forventeligt fitness træningen. Dette betyder, at der gennemsnitligt 

er en udskiftning af de parkerede biler hver hele time, hvilket også ses af en tilnærmet balance mellem 

ind og udkørende i hverdagene (se Tabel 11). Parkeringsbelastningen af de godt 200 umarkerede par-

keringspladser forventes derfor at være lidt over 50 %, hvilket passer godt overens med observatio-

nerne fra besigtigelsen, hvor den nordlige parkeringsplads er mellem 65-80 % belagt og den østlige er 

ca. 50% belagt. 

 

I weekenden gælder de samme træningstider for holdtræning og fitness-udøvere, mens gæsterne i 

svømmehallen i større grad bliver længere tid i bassinerne. Til gengæld forventes det, at der er en 

større grad af samkørsel i weekenderne, hvorved turraten for de svømmende er lavere end i hverda-

gene. I Tabel 11 ses, at der for weekenden en større tilgang frem mod kl. 14, som afspejler svømmer-

nes længere tid i vandet. Det vurderes derfor sandsynligt, at der vil være en større brug af parkerings-

pladserne lørdage og søndage end i hverdagene. 

 

 

Tabel 11 Trafiktal i spidstimerne 

 

Cirkulerende trafik 

Sammenholdes mængden af indkørende fra Adolphsvej med trafikken over tællesnit 3, udkørende over 

tællesnit 2 og udkørende mod Adolphsvej har det været muligt at fastslå at op mod 50 biler dagligt fo-

retaget venstresving fra den nordlige parkeringsplads mod afsætningspladsen nord for indgang C. 

Denne cirkulerende trafik kan formentligt inddeles i to kategorier: Parkeringssøgende trafik og afhent-

ning efter kortere parkeringsophold.   

 

 

Figur 5 Cirkulerende trafik på parkeringsområde Nord 

 

ind ud ind ud

Adolphsvej 415 405 425 380

Springbanen 170 165 160 155

585 570 585 535

år 2021

Hverdag 

15:00 - 20:00

Weekend

09:00 -14:00
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5. Fremtidige forhold 

Kildeskovshallens svømmebassiner har i perioden fra 2002 til 2015 haft et støt stigende antal besø-

gende, fra ca. 200.000 til ca. 400.000 årlige brugere. I 2017 begyndte udviklingen at stagnere på grund 

af manglende plads. Offentlige besøgende blev mødt med fulde bassiner, begrænset svømmetid mv., 

mens klubberne var nødt til at sætte nye medlemmer på venteliste. 

 

En mulig fremtidigudvidelse med et supplerende 25 m bassin og et undervisningsbassin nord for det ek-

sisterende 50 m bassin vil medføre en forøgelse af vandkapaciteten på ca. 48% og en aktivitetsfor-

øgelse på 36% jf. kommunens og Kildeskovshallens beregninger. Denne udvidelse vil primært have be-

tydning i hverdagens spidstime mellem kl. 15 – 20, hvor det vil være muligt at afvikle flere klubhold. 

Ligeledes vil udvidelsen have betydning i weekenderne, hvor de besøgende i svømmehallen udgør en 

større andel sammenlignet med de øvrige aktiviteter. Der er i beregningerne forudsat fuld udnyttelse af 

vandkapaciteten. 

 

For at ramme trafiktællingerne fra år 2021 har det været nødvendigt at nedskalere de øvrige aktiviteter, 

idet disse er opgivet i år 2019, hvor der generelt var flere, der benyttede faciliteterne. Fra Svømmehal-

lens tællinger ses det, at aktiviteterne i hverdagene for år 2021 er en faktor ca. 1,24 lavere end i år 

2019. I weekenderne er reduktionen fra år 2019 til år 2021 på ca. 1,4. Rambøll vurderer, at holdsport 

ikke var helt så påvirket under nedlukningen, hvorfor reduktionsfaktoren for øvrige aktiviteter fastholdes 

på 1,24 for både hverdage og weekender, mens skaleringsfaktoren for svømmehallen fortsat afspejler 

svømmehallens tal.  

 

I år 2021 under Coronapandemien blev der talt ca. 8.445 indkørende køretøjer per uge. 

 

I år 2019 før Coronapandemien viser beregningerne, at den indkørende trafik på daværende tidspunkt 

var ca. 10.680 køretøjer per uge. Svarende til ca. 560.000 indkørende køretøjer per år. 

 

I fremtiden hvor udvidelsen af svømmehallen er gennemført, forventes antal besøgende i svømmehallen 

at stige med ca. 36%. Det forudsættes at stigningen gælder hele døgnet. Baseret på aktiviteterne for år 

2019, hvor kun aktiviteterne i svømmehallen er fremskrevet, kan den ugentlige trafik til Kildeskovshal-

len nå op på ca. 12.690 indkørende køretøjer. Dvs. en stigning på ca. 18%. På årsbasis bliver dette ca. 

660.000 indkørende biler per år. se Tabel 12. 

 

 

Tabel 12 trafikal stigning frem mod fremtidig fuld udnyttelse 

 

Variationen af gæster over døgnet viser tydeligt, at der i hverdage er specifikke spidstimer, som ligger i 

GFK’s træningstid, hvor svømmeholdene afvikles. Ifølge tællingerne ligger spidstimerne for hverdage 

mellem kl. 15:00 og 20:00. I weekenden er der generelt stor belastning fra kl. 9:00 til kl. 14:00, hvor 

størstedelen ankommer. Samtidig er de besøgende typisk inde i svømmehallen mere end 60 min, hvil-

ket betyder, at der specielt i de første timer af åbningstiden akkumuleres flere biler på parkeringsplad-

serne. Fra kl. ca.  10:00, er antal ud- og indkørende er af samme størrelsesorden og mængden af par-

kerede biler vil forblive ca. den samme ind til antallet af nye besøgende reduceres frem mod lukketid. 

 

ind ud ind ud ind ud

år 2021 8445 8615 1290 1310 1010 1030

år 2019 10680 10680 1600 1600 1340 1340

Fremtiden 12690 12690 1910 1910 1570 1570

Uge total Hverdag gns. Weekend gns.
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Tabel 13 Trafikal stigning i spidstimerne (5 timer) frem mod fremtidig fuld udnyttelse 

 

I hverdagenes 5 spidstimer er der i år 2021 knap 585 indkørende svarende til ca. 120 indkørende biler 

per time. På besigtigelsen var det tydeligt, at den nordlige parkeringsplads var tæt på fyldt og at den 

østlige var under halvt fuld. Samtidig er der en relativ stor udskiftning på pladserne. Efter udvidelsen vil 

der være en stigning på svømmehallens besøgende på 36%. For hverdagene betyder dette at der er 

805 indkørende i de 5 spidstimer eller ca. 160 indkørende pr. time. Sammenlignet med 2021 vil der så-

ledes være ca. 40 flere biler per time efter den undersøgte udvidelse (se Tabel 13). Det vurderes, at det 

vil være muligt at få plads til alle biler i spidstimerne på hverdage. 

 

I weekendens 5 spidstimer er der også 585 indkørende svarende til ca. 120 indkørende biler per time i 

år 2021. På grund af de længere opholdstider i hallen i weekenden omregnes disse til ca. 150 parke-

rede. I weekenden udgør trafikken tilknyttet svømmehallen en større andel af den samlede trafik, hvil-

ket betyder, at trafikken i de 5 spidstimer i den fremtidige situation øger til 860 indkørende eller ca. 170 

indkørende per time. Med den længere opholdstid i hallen omregnes dette til et samlet antal parkerede 

biler på omkring 215 svarende til det nuværende antal pladser.  

 

Ovenstående resultater gælder for gennemsnitlige hverdage og gennemsnitlige weekender - det betyder 

at der vil være variationer med perioder med både flere og færre biler. 

  

6. Løsningsforslag 

I der følgende er der en kort beskrivelse af løsningsforslag til de observerede udfordringer omkring par-

kering og andre trafikale forhold ved Kildeskovshallen. Forbedret opstribning, etablering af korttids- og 

afsætningsparkeringspladser anses som relativt nemme løsningsforslag kommunen kan igangsætte og 

de vil være en forudsætning for at kunne opfylde parkeringsbehovet på fremtidige gennemsnitlige hver-

dage og weekender. 

 

For yderligere at skabe kapacitet til dækning på hverdage og weekender, som er større end gennem-

snittet er udvidelse med ekstra p-pladser, personalepladser og digitale parkeringstavler tiltag Kommu-

nen kunne overveje.   

 

Det har som nævnt ikke været et formål i analysen at analysere parkeringsforhold ved events og stæv-

ner, hvor det må forventes, at man ikke altid vil kunne opfylde parkeringsbehovet internt på hallens 

parkeringsanlæg, men de viste løsningsforslag vil dog øge det samlede parkeringsudbud og derved re-

ducere problemerne også ved events og stævner. 

 

6.1 Opstribning af parkeringspladser 

For at sikre systematisk parkering, hvor de enkelte biler optager den normerede areal ift. vejreglers di-

mensioner for parkeringspladser, anbefales det at afmærke samtlige parkeringspladser ved Kildeskovs-

hallen. Således vil det forventede antal parkeringspladser være fastlagt.  

 

ind ud ind ud
år 2021 585 570 585 535
år 2019 665 665 815 745

Fremtiden 805 805 860 785

Hverdag Weekend
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6.2 Etablering af korttidsparkering 

For at imødekomme behovet for af- og påstigning anbefales det at reservere de 16 forreste parkerings-

pladser ved indgang A og B og 5 p-pladser ved indgang C og D til korttidsparkering. Disse korttidsparke-

ringspladser vurderes at forebygge problemer med ulovlig standsning og parkering. Korttidsparkering 

kan evt. begrænses til eftermiddags- og aftentimer (se Figur 6). 

 

 

Figur 6 Parkeringspladser 

6.3 Etablering af afsætningspladser 

Som alternativ til korttidsparkeringspladser ved de nye bassiner og i stedet for den gule kantafmærk-

ning ud til indgang A kan der etableres af en parkeringslomme, hvor det er tilladt at foretage af- og på-

stigning.  

 

Græsrabatten mellem indkørslen til Kildeskovshallen og indgang A er relativ bred og lang og kan derfor 

rumme en bred parkeringslomme med plads til 4-5 personvogne eller en turistbus og 2 personvogne. 

6.4 Etablering af flere parkeringspladser 

Der er set nærmere på muligheden for etablering af nye parkeringspladser på Kildeskovshallens matri-

kel. Fredning af bl.a. de grønne arealer rundt om hallen begrænser muligheden for at etablere nye par-

keringspladser. Forudsat at der kan opnås dispensation, er der arealer syd for hallen til etablering af op 

til 34 nye parkeringspladser (markeret med rødt på Figur 6).  

 

Tilsvarende er der et grønt areal på hver side af fortovsfliserne langs med den nordlige side af Springba-

nen (syd for Kildeskovshallen). Såfremt fortovet, som er matrikuleret som selvstændig sti, kan flyttes 

med ca. 0,8 m til 1,0 m mod nord på Kildeskovshallens matrikel, vil det være muligt at etablere en par-

keringsbane med plads til yderligere 15 biler.   
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Ovenstående tiltag kan øge antallet af parkeringspladser rundt om Kildeskovshallen med 49 pladser. 

 

Muligheden for at etablere parkeringspladser på materielpladsen ud mod Adolphsvej er ikke behandlet, 

idet opgaveudvalget vurderer at bygninger og areal er nyttige at have til rådighed.. 

6.5 Personaleparkering  

For at differentiere længden af parkering anbefales det at overveje f.eks. 2 timers tidsrestriktion på en 

større del af parkeringspladserne ved indgang A, B, C samt E og F. Medarbejdere og gæster, der er på 

længere besøg, kan henvises til parkeringspladser i den sydlige ende af den nord-sydgående parkerings-

gade (Springbanen) og den østlige ende af parkeringsgaden ved indgang E og F. 

 

6.6 Parkeringshenvisning  

En yderligere løsning kommunen kunne overveje, er at øge og forbedre informationerne om ledige par-

keringspladser rundt om hallen. Her vil det være en mulighed at anvende digitale parkeringstavler med 

info om ledige parkeringspladser. Da anlæggets 215 p-pladser udnyttes 100% på en fremtidig gennem-

snitsweekend vil et sådant anlæg kunne bidrage til en smidig afvikling af parkeringen og reducere unø-

dig parkeringssøgetrafik. 

En effektiv løsning vil her være Single Space detektering, hvor der på hver enkelt plads monteres en 

sensor som sender signalet til en fælles styringsenhed, som opdaterer de dynamiske tavler, (se Figur 

7). De digitale parkeringstavler erstatter dermed de eksisterende parkeringstavler med angivet afstand. 

 

 

Figur 7 Plantegning med skilte og p-henvisning 
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7. Bilag 

 

Figur 8 Skilteplan 
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Beskrivelse En vurdering af antal besøgende biler til Kildeskovshallen i en periode, hvor 50 meter bassinet er lukket 

 

1. Indledning 

Gentofte Kommune har anmodet om en vurdering af biltrafikken til Kildeskovshallen i en periode, hvor 

hallens 50 meter bassin er lukket. 

 

Driften i svømmehallen vurderer, at fordelingen mellem de besøgende til 50 meter bassinet og til den 

øvrige del af svømmehallen er 50% til hver.  

2. Trafikanalyse 

I notatet ” PARKERINGSANALYSE VED KILDESKOVSHALLEN” dateret 11-03-2022 har Rambøll analyseret 

trafikken til Kildeskovshallen. I notatets afsnit 4 opgøres trafikken til hallens funktioner i dagens situa-

tion i notatets tabel 10: 

 

 

Tabel 10 Personaktiviteternes fordeling på parkeringsarealerne, omregning til bilture og sammenligning 

med tælledata. 

 

I alt beregnes 2605 biler ind+ud i 2021. Af disse er 1365 genereret af svømmehallen.  

Svømmehallen Øvrige aktiviteter Sum 

Nord 1270 900 2170

Øst 545 1220 1765

Syd 0 635 635

Sum 1815 2755 4570

Turrate 0,75 0,45

Nord 955 405 1360 52%

Øst 410 550 960 37%

Syd 0 285 285 11%

Sum 1365 1240 2605

Nord 1420 53%

Øst 930 35%

Syd 340 13%

Sum 2690

Beregnede bilture fra tællinger

Beregnede bilture fra aktiviteter

Aktivitetsbaserede ture

ANTAL BESØGENDE BILER TIL KILDESKOVSHALLEN MED LUKKET 50 METER 

BASSINET 
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Som nævnt vurderer driften i svømmehallen, at de besøgende fordeler sig med 50% til hhv. 25 og 50 m 

bassin. Lukkes 50 m bassinet vurderes det derfor, at halvdelen af svømmehalstrafikken vil forsvinde, da 

der ikke er overskudskapacitet i 25 m bassinet til at modtage flere gæster: 

 

Biler ind+ud pr. hverdag I dag Med lukket 50 m bassin 

Svømmehal 50 m 683 0 

Svømmehal 25 m 683 683 

Øvrige aktiviteter 1240 1240 

I alt 2605 1923 

 

I en periode med lukket 50 m bassin forventes trafikken til/fra Kildeskovshallen således at falde med ca. 

26%. 
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1 Indledning

I forbindelse med udbyggelse af svømmehallen Kildeskovshallen i Gentofte
Kommune, er Rambøll blevet forespurgt omkring beregninger af
støjbelastningen fra anlægsstøjen samt forventede vibrationer når anlægget
udføres.

Nærliggende notat tager udgangspunkt i en række støjkilder og støjscenarier
som området omkring Kildeskovshallen vil blive udsat for under anlægget af
Kildeskovshallen. Et udpluk af de mest støjende arbejder indeholder blandt
andet:

· Nedbrydning
· Jordarbejder
· Betonarbejder

Til undersøgelse af vibrationer er taget udgangspunkt i nedbring af spuns
omkring området. Spunsen ønskes nedvibreret.

Kildeskovshallen ligger centralt placeret i Gentofte nær jernbanen og Gentofte
tennisklub, se Figur 1:
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Figur 1 - Oversigtskort over området omkring Kildeskovshallen, fra Google Maps

2 Støjkriterieværdi

Ved anlæg af udbyggelse af svømmehallen kan der forekomme generende støj. Den generende støj vil
især forekomme under nedvibrering af spuns, nedbrydning af eksisterende materiale på pladsen og
kørsel med tungt materiel på byggepladsen.

Miljøstyrelsen opsætter ikke grænseværdier for støj fra anlægning af bygninger mv. Anlægsstøjen bliver
i stedet reguleret af bekendtgørelsen nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter1.

Der er i bekendtgørelsen ikke fastsat grænseværdier, men myndigheder kan i forbindelse med
anmeldelsen af arbejdet stille vilkår om f.eks. driftstider, støjkriterieværdier, afværgetiltag mv., hvis
anlægsarbejdet vurderes at kunne påvirke naboer med støj eller vibrationer.

Inden anlægsarbejdet påbegyndes, skal det anmeldes til kommunen. Kommunen kan have en forskrift
for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, som angiver rammer, herunder grænseværdier, for støj fra
anlægsaktiviteter.

Gentofte Kommune har selv dannet en forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og
anlægsaktiviteter. Denne angiver ikke egentlige støjgrænser, men opstiller tidsrum hvor støjende
arbejder må foregå.

1 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017
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Tabel 2-1 Vurderingskriterier for støjende arbejde
Støjtype Tidsrum
Støjende og/eller støvende
aktiviteter
Kørsel af materialer

Anvendelse af motordrevne bygge
og anlægsmaskiner som
generatorer og kompressorer

mv.

Hverdage: 07-18
Lørdag: 07-14

Særligt støjende og/eller stærkt
støvende aktiviteter
Etablering af spunsvægge eller
jordankre

Nedknusning af bygge- og
anlægsmaterialer samt
betonskæring

mv.

Hverdage: 08-16

Der kan derfor tales om en referenceperiode på 11 timer på hverdage og 7 timer om lørdagen for
støjende og/eller støvende aktiviteter. For særligt støjende og/eller stærkt støvende aktiviteter kan der
tales om en referenceperiode på 8 timer på hverdage.

Der er ikke opstillet en egentlig støjkriterieværdi som skal overholdes ved anlægsstøj i Gentofte
Kommune.

Ved beregning af støj skal der tillægges et genetillæg på +5 dB, hvis støjen indeholder impulser og/eller
toner i støjen. I beregningerne af støjen fra anlæg af udbyggelsen af Kildeskovshallen er der ikke tillagt
+5 dB for impulser og/eller toner. Hvis der opstår impulser og/eller toner i støjen, skal de beregnede
støjniveauer i dette notat tillægges +5 dB.

2.1 Vibrationer
Til vurdering af den genevirkning, de omkringliggende naboer kan have som følge af vibrationer fra
anlægsaktiviteter eller aktiviteter i driftsfasen, anvendes Miljøstyrelsens grænseværdier beskrevet i
Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.
Grænseværdier er generelle og anvendes som vurderingskriterier for både anlægsperioden og
driftsfasen. Der er ikke fastsat grænseværdier for boliger i det åbne land.

Tabel 2-2 Miljøstyrelsens grænseværdier for vibrationer.
Anvendelse Vejledende

grænseværdi for
mærkbare
vibrationer

Boliger i boligområder (hele døgnet) Law = 75 dB(KB)*
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Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07
Børneinstitutioner og lignende (hele døgnet)
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18
Kontorer, undervisningslokaler og lignende

Law = 80 dB(KB)*

Erhvervsbebyggelse Law = 85 dB(KB)*
* Vægtet accelerationsniveau, Law angivet i dB(KB).

Grænsen for netop mærkbare vibrationer er sædvanligvis Law = 71-72 dB(KB).

Af Gentofte Kommunes ”forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter” angives
at der kan opstå væsentlige gener hvis vibrationsniveauet overstiger 75 dB(KB).

Bygningsskadelige vibrationer er ikke reguleret ved lov. I praksis benyttes ofte den tyske norm DIN
4150-32 til vurdering af bygningsskadelige vibrationer.

Normens grænseværdier for bygningsskadelige vibrationer ses nedenfor.

Tabel 2-3 Grænseværdier for bygningsskadelige vibrationer.
Anvendelse Grænseværdi for bygningsskadelige

vibrationer, vpeak

< 10 Hz 20 -> 40
Hz

50 -> 100
Hz

Industribygninger og
infrastrukturanlæg

20 mm/s 20->40
mm/s

40->50
mm/s

Normale
bygningskonstruktioner som
almindeligt kontorbyggeri,
lejlighedskomplekser,
parcelhusbyggeri mv.

5 mm/s 5->15
mm/s

15->20
mm/s

Følsomme
bygningskonstruktioner,
herunder bevaringsværdige
bygninger.

3 mm/s 3->8 mm/s 8->10
mm/s

Nedvibrering af spuns kan i kort afstand til bygninger give anledning til mærkbare vibrationer og i
værste fald skader på bygninger. Det er vanskeligt at beregne udbredelsen af denne type vibrationer,
men baseret på erfaringer fra andre lignende danske anlægsprojekter kan følgende forventes.

· Mærkbare vibrationer fra nedvibrering af spuns kan forekomme i bygninger inden for en afstand
af ca. 40-55 meter.

· Risiko for bygningsskader ved nedvibrering af spuns, hvis afstand mellem anlægsaktivitet og
bygning er mindre end 7 meter. For særligt følsomme bygninger kan der være behov for større
afstand (11 meter).

2 DIK 4150-3: 19999-02 – Ershütterungen im Bauwessen, Teil 3: Einwirkung auf bauliche Anlage
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3 Anlægsarbejdet

Arbejdet ved Kildeskovshallen er opdelt i 7 faser, som i nogle tilfælde overlapper hinanden. De 7 faser
er:

Tabel 3-1 - Aktiviteter til anlæg af Kildeskovshallen og tidsplan for udførelse af disse

Flere aktiviteter sker samtidig. Det ses at der kan opstilles 7 scenarier for støjudbredelsen. Herunder
kan ses en navngivning af de 7 scenarier:

· Q1 del 1
· Q1 del 2
· Q2 del 1
· Q2 del 2
· Q3 del 2
· Q4 til Q7
· Q8

Disse navngivninger vil gå igen på støjkortene.

Hver aktivitet har sine egne støjkilder som påvirker omgivelserne. Herunder en gennemgang af hver
aktivitet og de mest støjende kilder i hver aktivitet. Gennemgangen indeholder både forventet antal,
driftstid, kildestyrke og om kilden er aktiv i både dagtimer og nattetimer.

Kildestyrken er et mål for hvor støjende en kilde er, når støjen fra kilden ikke har indflydelse fra det
øvrige miljø. Kildestyrken er et beregningsværktøj og kan ikke uden yderligere beregninger give et
udtryk for støjniveauet som lydtryk omkring kilden.
Kildestyrken er desuden en hjælp til udvælgelse af materiel. Materiellet kan vælges frit, så længe antal
og kildestyrken for materiellet overholdes. Omvendt, benyttes materiel med højere kildestyrke end det
forudsatte, bør der udføres supplerende beregninger.

Driftstiden skal forstås som hvor meget kilden er i drift over hele referenceperioden, hvor udstyret må
benyttes, i forhold til Gentofte Kommunes forskrift. Tre driftstider bliver benyttet i de nærværende
støjberegninger.

· 100 % - kilden er i drift i hele tidsrummet
· 50 % - Der kan forventes ophold i driften af støjkilden, som vil betyde at kilden er i drift

effektivt i halvdelen af referenceperioden
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· 15 km/t – Kilden bevæger sig med en hastighed på 15 km/t rundt på pladsen. Hvor længe den
støjer på pladsen vil hænge sammen med, hvor lang ruten er rundt for køretøjet.

Ved beregning af støj hænger det sådan sammen, at en halvering af driftstiden vil være det samme som
en reduktion på kildestyrken på -3 dB. Det giver derfor ikke mening at gå mere detaljeret til værks, end
de ovenstående aktivitetsniveauer.

Grundvandssikring
Grundvandssikringen går primært ud på at pumpe det overskydende vand fra undergrunden og væk fra
området. Dette sker ved en generator som kører konstant i både dagtimer og nattetimer.

Tabel 3-2 - Aktive støjkilder til grundvandssikring
Kilde Antal Aktivitet Kildestyrke

LWA
Dagperiode Natperiode

Generator 1 100 % 96 dB Aktiv Aktiv

Nedbrydning
Nedbrydningen foregår af eksisterende dele af Kildeskovshallen. Det gælder både nedbrydning af
betonlag i terræn med en Kangohammer men også nedbrydning af udhæng ud fra den eksisterende
bassinbygning med en betonkædesav. Desuden vil der også skulle nedbringes træer i området med en
kædesav. Nedbrydningen vil alene foregå i dagtimerne.

Tabel 3-3 - Aktive støjkilder til nedbrydning
Kilde Antal Aktivitet Kildestyrke

LWA
Dagperiode Natperiode

Kangohammer 1 100 % 104 dB Aktiv Ikke aktiv
Betonkædesav 1 100 % 95 dB Aktiv Ikke aktiv
Kædesav 1 50 % 107 dB Aktiv Ikke aktiv

Jordarbejder
Arbejdet med jordarbejder er primært opgravning af terrænet med gravemaskine og bortkørsel af
jorden med lastvogne. Jordarbejdets mest støjende kilde er spunsarbejdet som nedbringes ved hjælp af
vibrering. Jordarbejderne vil foregå i dagtimerne.

Tabel 3-4 - Aktive støjkilder til jordarbejder
Kilde Antal Aktivitet Kildestyrke

LWA
Dagperiode Natperiode

Gravemaskine 1 100 % 110 dB Aktiv Ikke aktiv
Lastvogne 3 i timen 15 km/t på

pladsen
101 dB Aktiv Ikke aktiv

Spuns vibreret 1 50 % 116 dB Aktiv Ikke aktiv

Betonarbejder og øvrigt råhus
Betonarbejderne og øvrigt råhus indeholder at stabilisere undergrunden og opbygge terrændækket til
svømmehallen. Arbejdet foregår alene i dagtimerne. Materiellet til denne opgave som kan give
anledning til støjgener kan ses af Tabel 3-5:
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Tabel 3-5 - Aktive støjkilder til betonarbejder og øvrig råhus
Kilde Antal Aktivitet Kildestyrke

LWA
Dagperiode Natperiode

Pladevibrator 1 100 % 105 dB Aktiv Ikke aktiv
Mobilkran 1 50 % 105 dB Aktiv Ikke aktiv
Tårnkran 1 50 % 98 dB Aktiv Ikke aktiv
Betonpumpe 1 100 % 100 dB Aktiv Ikke aktiv
Betonkanon 1 100 % 104 dB Aktiv Ikke aktiv

Indeluk og komplettering
Indeluk og komplettering indeholder støjende materiel som lastbiler og tvangsblander. Aktiviteten vil
kun foregå i dagtimerne.

Tabel 3-6 - Aktive støjkilder til indeluk og komplettering
Kilde Antal Aktivitet Kildestyrke

LWA
Dagperiode Natperiode

Lastbiler 2 i de tidlige
morgentimer

15 km/t 101 dB Aktiv Ikke aktiv

Tvangsblander 1 100 % 93 dB Aktiv Ikke aktiv

Install
Install indeholder støjende materiel som lastbiler og kran. Aktiviteten vil kun foregå i dagtimerne.

Tabel 3-7 - Aktive støjkilder til nedbrydning
Kilde Antal Aktivitet Kildestyrke

LWA
Dagperiode Natperiode

Lastbiler 2 i de tidlige
morgentimer

15 km/t 101 dB Aktiv Ikke aktiv

Kran 1 50 % 98 dB Aktiv Ikke aktiv

Anlægsarbejder
Til sidst i anlægsarbejdet skal jorden stampes fast og fliser skal skæres til. Arbejdet vil alene foregå i
dagtimerne. Dette giver anledning til støj som følgende.

Tabel 3-8 - Aktive støjkilder til anlægsarbejde
Kilde Antal Aktivitet Kildestyrke

LWA
Dagperiode Natperiode

Pladevibrator 1 100 % 105 dB Aktiv Ikke aktiv
Jordlobber 1 100 % 108 dB Aktiv Ikke aktiv
Skærearbejde 1 50 % 95 dB Aktiv Ikke aktiv
Lastbil 2 i de tidlige

morgentimer
15 km/t 101 dB Aktiv Ikke aktiv

Gaffelløfter 1 100 % 103 dB Aktiv Ikke aktiv

Udbygningen af Kildeskovshallen foregår ud fra den eksisterende bygning. En oversigtsplan kan ses af
Figur 2:
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Figur 2 - Oversigtsplan over anlægsarbejdet ved Kildeskovshallen

Terrænforholdene på byggepladsen ændrer sig væsentligt igennem anlægsprocessen. Som der udgraves
jord på pladsen, sænker terrænet sig, og derfor også hvilken højde lydkilderne står i. I beregningerne er
taget udgangspunkt i disse terrænscenarier.

· Eksisterende terræn
· Første nedgravning (markeret med gult og orange på Figur 2)
· Næste nedgravning (markeret med orange på Figur 2)
· Løftet til eksisterende terræn

Eksisterende terræn er benyttet til Q1 del 1 og Q2 del 2
Første nedgravning er benyttet til Q2 del 2
Næste nedgravning er benyttet fra Q3 del 2 til Q7
Løftet til eksisterende terræn er benyttet fra Q8
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4 Resultater

4.1 Vibrationer
Analysen for vibrationer opdeles i både vibrationer med betydning for komfort og bygningsskadelige
vibrationer.

Vibrationskomfort
Når spuns nedvibreres, kan en bolig forventes at udsættes for vibrationer som tydeligt kan mærkes.
Afstanden for at denne påvirkning kan forventes at være 55 meter.

Bygninger som falder inden for denne afstand af, hvor der foretages nedvibrering af spuns er:

· Kildeskovsvej 56
· Kildeskovsvej 54
· Kildeskovsvej 52
· Kildeskovsvej 50
· Kildeskovsvej 48
· Adolphsvej 27
· Adolphsvej 29A
· Adolphsvej 32
· Adolphsvej 30
· Adolphsvej 28
· Adolphsvej 26
· Adolphsvej 24
· Adolphsvej 24A
· Adolphsvej 26A
· Adolphsvej 28A
· Adolphsvej 23

I alt 15 adresser, hvor vibrationsniveauet i bygninger kan forventes at overstige Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdi for vibrationer med betydning for komfort.

Alternativ kan der udføres nedgravet spuns som har en lavere afstand hvor vibrationer tydeligt kan
mærkes i boliger. Afstanden for tydeligt mærkbare vibrationer er omkring 21 meter.

· Adolphsvej 27
· Kildeskovsvej 54
· Kildeskovsvej 52

I alt 3 adresser, hvor vibrationsniveauet i bygninger kan forventes at overstige Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdi for vibrationer med betydning for komfort.

Bygningsskadelige vibrationer
De nærmeste boliger ligger tæt på skel til Kildeskovshallen. Fra erfaringer for lignende projekter kan
bygningsskadelige vibrationer forekomme i op til 5 - 10 m fra nedvibrering af spuns for normale
bygningskonstruktioner og 10 - 15 meter for følsomme bygninger.
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For Kildeskovshallen er tidligere gennemført test for nedvibrering af spuns og vibrationerne.3 Testen
viste at der ikke forekom overskridelser af grænsen for bygningsskadelige vibrationer, for hverken
normale bygningskonstruktioner eller følsomme bygninger.

Det anbefales at overvåge vibrationer når nedvibreringen af spuns udføres.

Overvågning
Forud for anlægsfasen bør der ligeledes foretages en fotoregistrering af de naboejendomme, som er
beliggende tættest på Kildeskovshallen, og som kan forventes at få betydelige vibrationer. Det vil
hermed være muligt at dokumentere, om eventuelle revner eller lignende er kommet før eller efter
anlægsarbejdet.

Derudover kan måleudstyr til vibrationer monteres på bygningernes fundament, for at overvåge
vibrationsniveauet og evt. give alarm ved overskridelser.

Udbredelsen af vibrationer
Til overblik for de vibrationer som kan forventes fra nedvibreret spuns, kan følgende figur benyttes:

Figur 3 - Udbredelse af forventede vibrationer fra nedvibrering af spuns, særligt mærkbare vibrationer i
grøn

3 ”Ny udvidelse af svømmefaciliteterne til Kildeskovshallen” Hasbo AS, Oktober 2021
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4.2 Støj
Både støj på facader og støjudbredelsen generelt til området i en højde på 1,5 meter er beregnet.
Støjen vises for de 7 scenarier som foregår fra anlægsarbejdet, se afsnit 3 og Tabel 3-1.

Gentofte Kommune opstiller ikke støjgrænser for støjniveauet fra anlægsarbejder, men tidsperioder for
støjende eller stærkt støjende arbejde må forekomme.

Støj på facader og støjudbredelsen kan både ses som figurer i dette afsnit og større figurer i bilag.

Til sidst i dette afsnit vises støjen for natperioden når der er grundvandssikring. Her er en generator i
drift i natperioden.

4.2.1 Q1 del 1
Q1 del 1 indeholder støjkilder for Grundvandssikring, Nedbrydning og Jordarbejder.

Figur 4 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet, Q1 del 1, aktiviteter til grundvandssikring,
nedbrydning og jordarbejder.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 83 dB.
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Figur 5 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet, Q1 del 1, aktiviteter til
grundvandssikring, nedbrydning og jordarbejder.

Støjudbredelsen viser et højt støjniveau i området, især ved de 4 boliger tættest på anlægsarbejdet.
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4.2.2 Q1 del 2
Q1 del 2 indeholder støjkilder for Grundvandsikring og Jordarbejder.

Figur 6 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet, Q1 del 2, aktiviteter til grundvandssikring
og jordarbejder.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 79 dB.
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Figur 7 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet, Q1 del 2, aktiviteter til
grundvandssikring og jordarbejder.

Støjudbredelsen viser et højt støjniveau i området, især ved boliger på modsatte side af Adolphsvej,
men også Kildeskovsvej 54.
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4.2.3 Q2 del 1
Q2 del 1 indeholder støjkilder for Grundvandssikring, Jordarbejder og Betonarbejder.

Figur 8 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet, Q2 del 1, aktiviteter til grundvandssikring,
jordarbejder og betonarbejder.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 77 dB.
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Figur 9 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet, Q2 del 1, aktiviteter til
grundvandssikring, nedbrydning og jordarbejder.

Støjudbredelsen viser et højt støjniveau i området, især ved boliger omkring Adolphsvej, men også
Kildeskovsvej 54.
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4.2.4 Q2 del 2
Q2 del 2 indeholder støjkilder for Grundvandssikring og Betonarbejder.

Figur 10 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet, Q2 del 2, aktiviteter til grundvandssikring
og betonarbejder.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 63 dB.
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Figur 11 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet, Q2 del 2, aktiviteter til
grundvandssikring og betonarbejder.

Støjudbredelsen viser et højt støjniveau i området, men generelt under 70 dB.
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4.2.5 Q3 del 2
Q3 del 2 indeholder støjkilder for Grundvandssikring, Betonarbejder og Indeluk.

Figur 12 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet, Q3 del 2, aktiviteter til grundvandssikring,
betonarbejder og indeluk.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 63 dB.
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Figur 13 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet, Q3 del 2, aktiviteter til
grundvandssikring, betonarbejder og indeluk.

Støjudbredelsen viser et højt støjniveau i området, med et støjniveau til op til omkring 70 dB.
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4.2.6 Q4 til Q7
Q4 til Q7 indeholder støjkilder for Indeluk og Install.

Figur 14 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet, Q4 til Q7, aktiviteter til indeluk og install.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 54 dB. Støjen i dette scenarie er derfor væsentligt lavere
end øvrige støjscenarier.
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Figur 15 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet, Q4 til Q7 del 1, aktiviteter til
indeluk og install.

Støjudbredelsen viser et lavt støjniveau i området, når der er tale om anlægsstøj.
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4.2.7 Q8
Q8 indeholder støjkilder for afsluttende anlægsarbejder.

Figur 16 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet, Q8, aktiviteter til afsluttende
anlægsarbejder.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 69 dB. 3 bygninger udsættes for støj på 69 dB.
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Figur 17 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet, Q2 del 2, aktiviteter til
grundvandssikring og betonarbejder.

Støjudbredelsen viser et højt støjniveau i området, især ved boliger Kildeskovsvej 54, 52 og 50.
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4.2.8 Q1 til Q3 del 1 - natperiode
Grundvandssikringens generator kører også i natperioden. Aktiviteten sker i perioden Q1 til Q3 del 1.

Figur 18 - Støj på facader af bygninger tæt på anlægsarbejdet natperiode, Q1 til Q3 del 1,
grundvandssikringens generator.

Det ses at støjen på nærmeste boliger er op til 48 dB. 48 dB er et højt støjniveau i natperioden også for
anlægsaktiviteter.
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Figur 19 – Støjudbredelse 1,5 meter over terræn tæt på anlægsarbejdet natperiode, Q1 til Q3 del 1,
grundvandssikringens generator.

Støjudbredelsen viser et højt støjniveau i området i natperioden, især for bygninger på den anden side
af Adolphsvej.

Støjen dannes alene af generatoren, en indkapsling af denne kilde, vil sænke støjen i området
betydeligt. Det anbefales derfor at indkapsle generatoren.

Hvis en indkapsling kan dæmpe støjniveauet med 10 dB, kan de almindelige støjgrænser for
virksomheder overholdes. 10 dB i reduktion opleves som en halvering af støjen. Støjen på facader og
støjudbredelsen med denne støjreduktion kan ses af Figur 20 og Figur 21.
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Figur 20 - Støj på facader når generatoren er dæmpet med 10 dB.
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Figur 21 - Støjudbredelse når generatoren er dæmpet 10 dB.

Generatoren skal benyttes til at skabe strøm for pumpen til grundvandssikringen. For at undgå mulige
støjgener i natperioden bør generatoren støjdæmpes som angivet ovenfor. Alternativt kan pumpen for
grundvandssikring i stedet forsynes via byggepladsstrøm fra det generelle elnet. Således undgås
væsentlig støj fra generering af strøm på pladsen.
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5 Konklusion

Støj og vibrationer fra anlæg af Kildeskovshallen er undersøgt.

Vibrationer
Nedvibrering af spuns kan give anledning til betydelige vibrationer for de nærmeste bygninger til
Kildeskovhallen.

Vibrationer kan særligt mærkes på 15 adresser hvis der nedvibreres spuns til udvidelsen af
Kildeskovshallen. Dannes spunsen i stedet ved at forgrave, vil 3 adresser udsættes for særligt
mærkbare vibrationer.

Det anbefales at vibrationsovervåge ved målinger ved nærmeste naboer samt fotoregistrering af
bygningerne tættest på spunsarbejdet.

Støj
Støjen fra anlægsarbejdet er undersøgt, i de forskellige scenarier som arbejdet udføres under. Materiel
benyttet på pladsen med en forventet kildestyrke kan ses af afsnit 3. Gentofte kommune opstiller ikke
kriterieværdier for støjen fra anlægsstøj, men perioder hvor støjende arbejde må foregå. Perioderne
som Gentofte Kommune arbejder med er:

· Kl. 07 – kl. 18 i hverdage og lørdage må støjende arbejde foregå.
· Kl. 08 – kl. 16 i hverdage må særligt støjende arbejde foregå.

Se afsnit 2 for uddybning.

Disse forhold har ført til følgende betragtninger omkring støjen fra anlæg af udbyggelsen af
Kildeskovshallen:

· Støjen er særligt høj i den indledende fase hvor der spunsvibreres.
· I Q1, Q2 og første halvdel af Q3 udsættes flere boliger for støj over 70 dB, som er et væsentligt

støjniveau i dagperioden for anlægsstøj.
· I anden halvdel af Q3 udsættes især modsatte del af Adolphsvej for betydelig støj.
· Fra Q4 til Q7 udsættes bygninger ikke for betydelig støj fra anlægsarbejdet.
· I Q8 hvor der udføres de afsluttende anlægsarbejder vil der være betydelig støj på boliger

tættest på Kildeskovshallen langs Kildeskovsvej og Adolphsvej.
· Der vil være betydelig støj i natperioden imens der sker grundvandssikring. Dette arbejde

udføres fra starten af Q1 til midt Q3. Især bygninger på modsatte side af Adolphsvej vil
udsættes for betydelig støj om natten.

o Det anbefales at indkapsle generatoren
o Alternativt kan der etableres byggepladsstrøm for at undgå støj i nattetimerne

Beregningerne for anlægsstøjen er udført uden tillæg til støjen hvis der opstår tydelige impulser eller
toner i støjen. Er der impulser og/eller toner i støjen fra anlægsarbejdet, skal støjen fra anlægsarbejdet
tillægges +5 dB.
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Bilag 1: Resultater for støjberegninger
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Bilag 2: Forventet vibrationsudbredelse for særligt mærkbare vibrationer
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Læsevejledning: Der er markeret med (xx start) foran de sætninger der er tilføjet og (xx slut) når 

tilføjelsen ender. Der er markeret med (yy start) foran de sætninger der slettes og (yy slut) når 

sletningen ender. Der er lavet sproglige rettelser. Disse fremgår ikke med tydelig markering.  

1. Indledning 

Ifølge Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en 

kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg, Personlig og praktisk hjælp, Rehabilitering samt 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 79a, 83, 83a og 86. Se nærmere beskrivelse 

af kommunalbestyrelsens opgaver i afsnit Principper for kvalitetsstandarder. Den fulde tekst i 

Lovbekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp m.m. fremgår af Bilag 1.  

Hvilke indsatser dækker kvalitetsstandarden 

Kvalitetsstandarden indeholder de obligatoriske indsatsområder, som Pleje & Sundhed er ansvarlig for at 

bevilge.  

Gentofte Kommune har kvalitetsstandarder for andre §§ efter både Lov om Social Service, 

Sundhedsloven og Lov om Almene boliger. Disse udarbejdes administrativt for at støtte god 

forvaltningspraksis, og indgår ikke i dette dokument. 

Nærværende beskrivelse omfatter indsatser inden for: 

• Lov om Social Service § 79a  Forbyggende hjemmebesøg 

• Lov om Social Service § 83   Personlig og praktisk hjælp 

• Lov om Social Service § 83a  Rehabilitering  

• Lov om Social Service § 86   Genoptræning og vedligeholdende træning 

De konkrete indsatser er beskrevet i indsatskataloget.  

Hvad er en kvalitetsstandard 

Ifølge lovbekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal en kvalitetsstandard indeholde følgende 

informationer: 

• Serviceniveauet, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 

• Forvaltningsgrundlaget, som gør myndighedsfunktioner i stand til at omsætte det politisk 

besluttede serviceniveau til korrekte individuelle afgørelser om, hvilken indsats borgeren kan få 

samt sikre sammenhæng mellem besluttet serviceniveau og afsatte ressourcer.  

• Serviceinformation til borgerne, som gør det muligt for borgerne at få indsigt i det 

serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet. 

Yderligere er der udarbejdet et indsatskatalog: 

• Indsatskataloget beskriver de enkelte indsatser, deres indhold og kvalitetsmål samt oplyser 

leverandørerne om, hvornår en indsats er udført med et fagligt og servicemæssigt indhold, der 

er tilstrækkeligt. 



Gentofte Kommune 

Forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022 

Sagsnr. EMN-2022-02982 

 

 6 

Kvalitetsstandarden tjener således flere formål og har flere målgrupper, både politikere, myndighed, 

leverandører og borgere. Overordnet er en kvalitetsstandard en samlet beskrivelse af informationer, 

værktøjer og metoder, som tilsammen udgør et styringsredskab for området. 

 

 

Politikernes opgaver og ansvar  

Af bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder efter Lov om Social Service fremgår det, at politikkerne har 

følgende opgaver ift. kvalitetsstandarden: 

• Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard 

Indenfor de politiske fastsatte rammer vurderer politikerne omfang og aktualitet af kvalitets- og 

servicemål, indsatser, visitationskriterier for bevilling af indsatser samt omfang og hyppighed for 

levering af de enkelte indsatser. 

 

• Kommunalbestyrelsen skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte 

ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. 

Hvis drøftelserne i forrige punkt har affødt ændringer til de gældende beskrivelser, skal der 

udarbejdes en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen skal indeholde de afledte 

ressourcemæssige og budgetmæssige konsekvenser af ændringerne, således at det er tydeligt, 

hvad der skal disponeres for at sammenhængen mellem det ønskede serviceniveau og de 

ressourcer, der skal anvendes for at levere serviceniveauet, er tilstede. 

 

• Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på, at ovenstående 

sammenhænge er i overensstemmelse med virkeligheden. 

Kommunalbestyrelsens sikring af sammenhængene i ovenstående punkt er af planlægnings- og 

budgetmæssig karakter. Politikkerne har derfor også ansvar for, at der følges op på at planer og 

budgetter realiseres. Opfølgningsansvaret kan i praksis håndteres ved at resultaterne af en 

række opfølgningsaktiviteter sammenskrives og forelægges politisk. Informationer indgår i 

kvartalsrapporten og budgetopfølgningen. 

Gentofte Kommunes kvalitetsstandard 

Som tidligere beskrevet i afsnittet Hvad er en kvalitetsstandard tjener kvalitetsstandarden flere formål. 
Kvalitetsstandarden er derfor opdelt i en kommunal/leverandør del, som retter sig mod henholdsvis 
politikere, myndighed og leverandører samt en borgerrettet del, der indeholder serviceinformation til 
borgere1.  

Strukturen fremgår af nedenstående figur.  

 

 

1 Servicebeskrivelse, Gentofte Kommune 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
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2. Serviceniveau 

Serviceniveauet udgør rammen for indsatser og kriterier for bevilling, som Kommunalbestyrelsen har 

besluttet.  

Serviceniveauet tager udgangspunkt i kommunens overordnede politikker, principper og rammer for, 

hvilke indsatser borgerne kan modtage, og hvilke kriterier, der kan gøre borgerne berettiget til indsatser 

i forskelligt omfang. Beskrivelsen af serviceniveauet skal understøtte politikernes opgave med at 

fastlægge serviceniveauet. 

Formålet med beskrivelsen af serviceniveauet, er at synliggøre den politiske prioritering, der danner 

grundlaget for, at afgørelser om bevilling af indsatser efter en individuel vurdering, træffes på en 

ensartet måde og inden for de overordnede rammer. 

Gentofte Kommunes politikker  

Det er den kommunale myndigheds samt de kommunale og private leverandørers ansvar at leve op til 

Gentofte Kommunes vedtagne politikker og strategier på området: 

• Værdighedspolitik2  

• Sundhedspolitik – Sundhed i Gentofte, Borgerrettet forebyggelse 2017 – 20243. 

• Sundhedspolitik – Sundhed i Gentofte, Borgerrettet behandling 2017 - 20244 

• Alkoholstrategi5 

• Mad- og måltidspolitik6 

 

2 Værdighedspolitik, Gentofte Kommune 
3 Sundhedspolitik, Gentofte Kommune 
4
 Sundhedspolitik, Gentofte Kommune 

5 Alkoholstrategi, Gentofte Kommune 
6 Mad- og måltidspolitik, Gentofte Kommune 

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Vaerdighedspolitik
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Sundhedspolitik
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Sundhedspolitik
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Sundhedspolitik/Alkoholstrategi-for-den-borgerrettede-indsats
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Mad-og-m%C3%A5ltidspolitik
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• Handicappolitik7 

Principper for kvalitetsstandarder8 

Gentofte Kommune har vedtaget følgende principper, som gælder for alle kvalitetsstandarder og 

indsatser i Social & Sundhed: 

Indholdsprincip 1: Rehabilitering er udgangspunktet for bevilling af alle ydelser   

Gentofte Kommune tager udgangspunkt i, at ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt 

samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i 

risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et 

selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger 

og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”9. 

Rehabilitering går forud for kompenserende tilbud 

Det vurderes altid forud for et kompenserende tilbud, om et kortere og tidsafgrænset 

rehabiliteringsforløb kan forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte eller udskyde 

borgerens behov for kompenserende hjælp eller borgeren helt kan undvære et tilbud. Hvis 

kommunen vurderer, at funktionsevnen kan forbedres ved et rehabiliterende tilbud, gives der 

altid et rehabiliterende tilbud forud for eller sammen med et kompenserende tilbud. 

 

Der skal formuleres klare mål for indsatsen 

En faglig helhedsvurdering omsættes til mål for indsatsen, der formuleres i samarbejde med 

borgeren samt med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Hensigten med et mål er at skabe et 

fælles grundlag og sammenhæng i forløbet uanset, hvem der løser opgaven, og hvor det gøres. 

 

Borgere understøttes i at opnå et selvstændigt og meningsfyldt liv 

Kvalitetsstandarderne beskriver målgruppen for den enkelte indsats samt kriterier for tildeling 

af indsatsen. Der anvendes en systematiske udredning inden, der bevilges en indsats, og 

kvalitetsstandarderne er således et centralt redskab for kommunens myndighedsudøvelse.  

 

Funktionsevne er kriterium for bevilling af en indsats 

Borgeren tildeles indsatser efter en konkret, individuel vurdering med udgangspunkt i borgeren 

funktionsniveau og ressourcer.   

Borgeren medvirker – inddragelse af borgerens ressourcer  

Borgerens livskvalitet skal bevares trods svækkelse, sygdom eller handicap. I et ligeværdigt 

samarbejde med borgeren fastsættes borgerens mål, og det afklares, hvordan borgerens egne 

og netværkets ressourcer inddrages i løsningen af opgaver.  

 

7 Handicappolitik, Gentofte Kommune  

8 Vedtaget på Socialudvalgsmøde den 18. maj 2016 og godkendt i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2019. 

9 Citat fra: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark".  

Link: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark 

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Politikker-og-strategier/Handicappolitik
http://www.rehabiliteringsforum.dk/contentassets/519c219e42a3454da34db60a8454de58/hvidbog.pdf
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Indholdsprincip 2: Afgørelser træffes på baggrund af faglige vurderinger og kommunens 
serviceniveau  

Hjælpen efter Lov om Social Service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen 

tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og 

forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af 

individuel faglig vurdering og kommunens serviceniveau. 

Mindste indgriben i borgerens liv 

Indsatser tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i mindst 

mulig indgriben i borgerens liv. Hvis målet for indsatsen kan tilgodeses af et ambulant-, 

rehabiliterings- eller velfærdsteknologisk tilbud tilbydes dette forud for et mere indgribende 

tilbud. 

 

Tilbud om gruppeforløb går forud for individuelle forløb 

Det betyder, at alle indsatser tilbydes på gruppeniveau/holdniveau, hvis det er muligt, frem for 

individuelle indsatser. 

 

Indsatser er i udgangspunktet midlertidige 

Alle ydelser er som udgangspunkt tidsbegrænsede. Indsatsen vurderes løbende, og der tages 

stilling til, om indsatserne skal ophøre eller ændres. Borgeren har pligt til at informere 

kommunen om ændringer i funktionsevner eller andre forhold, som har betydning for 

indsatsen. 

Indholdsprincip 3: Velfærdsteknologiske og digitale løsninger går forud for kompenserende 
indsatser, hvor det er muligt 

Det skal løbende vurderes, om velfærdsteknologiske og digitale løsninger kan afhjælpe borgerens behov 

for hjælp og dermed gøre borgeren helt eller delvist uafhængig af hjælp. Velfærdsteknologiske og 

digitale løsninger bevilges efter en individuel vurdering forud for kompenserende indsatser, hvis det er 

muligt. 

Principper for revision og vedligeholdelse 

Endvidere har kommunen besluttet følgende principper for revision og vedligeholdelse af 

kvalitetsstandarderne: 

Procesprincip 1: Politisk drøftelse af indholds- og procesprincipper. 

Indholds- og procesprincipper for kvalitetsstandarder mv. skal drøftes og besluttes politisk 

minimum en gang i hver valgperiode. 

Procesprincip 2: Høring i Handicapråd og Seniorråd. 

I henhold til Seniorrådets vedtægt, skal Seniorrådet have mulighed for ”at udtale sig nærmere 

om ændringer på ældreområdet”, og Seniorrådet skal derfor have forelagt de 

kvalitetsstandarder til udtalelse på pleje- og sundhedsområdet, hvor der er krav om politisk 

godkendelse samt kvalitetsstandarder som lægges op til politisk behandling grundet væsentlige 

ændringer i serviceniveau jf. procesprincip 5. 
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Ligeledes skal Handicaprådet have mulighed for at udtale sig nærmere om ændringer på social- 

og handicapområdet, og de skal derfor have forelagt de kvalitetsstandarder på området, hvor 

der er krav om politisk godkendelse jf. procesprincip 2. samt kvalitetsstandarder som lægges 

op til politisk behandling grundet væsentlige ændringer i serviceniveau jf. procesprincip 5. 

Procesprincip 3: Godkendelse af kvalitetsstandarder. 

Gentofte Kommune udarbejder kvalitetsstandarder, som grundlag for tildeling af indsatser på 

pleje- og sundhedsområdet samt social- og handicapområdet. Ligeledes har Gentofte Kommune 

ydelsesbeskrivelser i sammenhæng til hver af de takstfinansierede indsatser på Social & 

Handicap Drifts område, som grundlag for indplacering af borgerne i rette tilbud. Kun 

kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser, hvor der er lovkrav om godkendelse på et møde i 

Kommunalbestyrelsen skal godkendes politisk. Øvrige kvalitetsstandarder mv. udarbejdes 

administrativt til understøttelse af god forvaltningspraksis. 

Procesprincip 4: Kommunikation af kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser mv 

Kvalitetsstandarder og indsatsbeskrivelser skal kommunikeres til borgere og 

samarbejdspartnere via kommunens hjemmeside i et borgervenligt sprog.  

Procesprincip 5: Væsentlige ændringer i serviceniveau skal drøftes og besluttes politisk i 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. 

Når forvaltningen reviderer kvalitetsstandarder mv. skal denne altid vurdere, om der er 

ændringer i serviceniveauet, der er så væsentlige, at der er behov for en politisk drøftelse. 

Kvalitets- og Servicemål  

Dette afsnit indeholder målsætninger, som vedrører sagsbehandlingen og udførelsen af indsatserne. 

Faglige kompetencer  

Medarbejderne skal have sundhedsfaglige og personlige kompetencer, der sikrer, at indsatsen ydes på 

en måde, så borgerens fysiske, sociale og kognitive evner understøttes og den aldersbetingede 

svækkelse udskydes.  

Leverandørens medarbejderes kvalifikationer og kompetencer skal vedligeholdes og udvikles i takt med 

udviklingen på området.  

 

Praktisk og personlig hjælp Lov om Social Service § 83 

Det skal tilstræbes, at medarbejderne har en sundhedsfaglig uddannelse. Leverandøren skal sikre, at 

medarbejdere, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, er undervist i eller på anden vis har 

nødvendige, dokumenterede kompetencer i forhold til de opgaver, der varetages. 

Mindst 85% af de udførende medarbejdere skal have en sundhedsfaglig uddannelse. 
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Rehabilitering Lov om Social Service § 83 a 

Medarbejderne, som leverer indsatser efter Lov om Social Service § 83 a skal være fysioterapeuter 

eller ergoterapeuter - eller have en anden sundhedsfaglig uddannelse suppleret med særlige 

kompetencer inden for rehabilitering. 

 

Genoptræning og vedligeholdende træning Lov om Social Service § 86 

Medarbejderne, som leverer indsatser efter Lov om Social Service § 86 skal være fysioterapeuter og 

ergoterapeuter - eller have en anden sundhedsfaglig uddannelse suppleret med særlige 

kompetencer inden for rehabilitering.  

Sagsbehandlingstider og frister for levering af indsatser 

For alle ansøgninger og indsatser er der fastsat tidsfrister – se nedenstående skema.  

• Fra anmodning om hjælp til der foreligger en afgørelse.  

Jf. Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 skal der inden for det sociale område fastsættes frister for, 

hvor lang tid der må gå fra modtagelse af ansøgning, til der er truffet afgørelse. Hvis denne frist 

ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente 

en afgørelse. 

• Fra afgørelsen foreligger til indsatsen begynder.  

Ansøgninger om hjælp behandles så hurtigt som muligt og inden for nedenstående fastsatte grænser.  

 

  



Gentofte Kommune 

Forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022 

Sagsnr. EMN-2022-02982 

 

 12 

Sagsbehandlingstider 

Ansøgninger om praktisk hjælp efter § 83 i Lov om Social Service.   

• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 10 arbejdsdage.  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er 5 arbejdsdage efter 

afgørelsen. 

Ansøgninger om madservice efter § 83 i Lov om Social Service.   
• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 3 arbejdsdage.  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er 3 arbejdsdage efter 

afgørelsen. 

Ansøgninger om akut behov for madservice efter § 83 i Lov om Social Service.   
• For ansøgninger modtaget inden kl. 12 sker leveringen dagen efter. 

Ansøgninger om indkøbsordning efter § 83 i Lov om Social Service.   
• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 10 arbejdsdage.  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er 5 arbejdsdage efter 

afgørelsen. 

Ansøgninger om personlig hjælp i hjemmet efter § 83 i Lov om Social Service.   

• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 3 arbejdsdage.  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er 3 arbejdsdage efter 

afgørelsen. 

Ansøgninger om Akut behov for personlig hjælp – herunder hjælp efter udskrivelse fra 
hospital efter § 83 i Lov om Social Service.   
• Der er ingen skriftlig afgørelse. Den skriftlig afgørelse udarbejdes senere (evt. efter 

visitationsbesøg).  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er inden for samme døgn som 

ansøgning er modtaget.  

Ansøgninger om erstatningshjælp efter § 83 i Lov om Social Service.   
• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er at borgeren får en ny tid 

indenfor 5 arbejdsdage. 

Ansøgninger om skift af leverandør efter § 83 i Lov om Social Service.   
• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er, at opsigelsen er løbende 

måned plus 1 måned inden ny leverandør tiltræder.  

Ansøgninger om rehabilitering efter § 83 a i Lov om Social Service.   
• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 3 arbejdsdage (for personlig hjælp) og 10 

arbejdsdage (for praktisk hjælp).  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er 10 arbejdsdage efter 

afgørelsen. 

Ansøgninger om genoptræning efter § 86, stk. 1 i Lov om Social Service.   

• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 3 arbejdsdage.  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er 15 arbejdsdage efter 

afgørelsen. 

Ansøgninger om vedligeholdende træning efter § 86, stk. 2 i Lov om Social Service.   
• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 3 arbejdsdage.  

• Frist fra ansøgning/afgørelse til indsatsen modtages fra leverandør er 15 arbejdsdage efter 

afgørelsen. 

Ansøgninger om Aktindsigt jf. Forvaltningsloven. 
• Frist fra ansøgning til afgørelse af sagsbehandler er 7 arbejdsdage.  
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Tidsfrister for borgeren 

Klage over afgørelser 

Kommunen skal modtage klagen inden for normal arbejdstid senest 4 uger fra ansøger har modtaget 

afgørelsen. 

Klage over leverancer eller medarbejdere 

Der er ingen klagefrist for klager over kommunens leverede indsatser eller over medarbejdere. 

Klager om aktindsigt 

Der er ingen klagefrist for klager om aktindsigt. 

Bevilling af indsatser Lov om Social Service §§ 83 og 83 a 

Bevillingskompetence og målgruppe for bevilling af hjælp efter Lov om Social Service §§ 83 og 83 a 

fremgår af nedenstående skema.  

For at Gentofte Kommune kan yde borgerne den bedst mulige hjælp til at bibeholde et så selvstændigt 

liv som muligt, skal borgeren tage medansvar og samarbejde. Dette sker med udgangspunkt i 

borgerens individuelle funktionsevne. Mulighederne for at forbedre borgerens funktions- og 

helbredstilstand efter § 83 a vurderes og afprøves. Borgeren skal deltage aktivt i at fastsætte mål for 

rehabiliteringsforløbet og deltage aktivt i det tilbudte rehabiliterende forløb. Hvis borgeren ikke ønsker 

at deltage i rehabiliteringsforløbet, kan der alene af den grund ikke gives afslag på anmodningen om 

hjælp. 

Hvis en borger efter at have modtaget instruktion, vejledning, anvisning om mindre belastende 

arbejdsstillinger, anvisning til anskaffelse af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler og evt. 

hjælpemiddel samt rehabilitering og træning er i stand til selv at udføre en opgave helt eller delvist skal 

denne efterfølgende gøre det, og borger anses for ikke at være berettiget til hjælp til opgaven.  

Målgruppen for indsatser efter § 83 er borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre nødvendige praktiske 
opgaver i hjemmet eller personlige opgaver, kan få tilbud om praktisk hjælp, personlig hjælp og 
madservice. 

Det er Pleje og Sundhed – Myndighed der bevilliger indsatser efter §83.  
 
Målgruppen for indsatser efter § 83 a er borgere, som er omfattet af målgruppen for Lov om Social 
Service § 83, hvor det samtidig vurderes, at et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vil 
kunne forbedre borgerens funktionsevne, og dermed vil kunne nedsætte behovet for kompenserende 
hjælp. Rehabiliteringsforløbet relaterer sig til den hjælp, som kan bevilges efter § 83. 
Det er Pleje og Sundhed – Myndighed der bevilliger indsatser efter §83 a.  

Bevilling af hjælp efter §§ 83 og 83 a 

Hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig samt borgere i midlertidigt ophold 

Hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig bevilges indsatser efter Lov om Social Service §§ 83 og 

83 a. 
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Ved henvendelse om hjælp i eget hjem foretager Pleje & Sundhed - Myndighed en konkret individuel 

vurdering af borgerens funktionsevne og behov, og resultatet af vurderingen bliver dokumenteret i en 

afgørelse til borgeren.  

I henhold til Lov om Social Service § 83 a skal borgeren, som er i målgruppen for § 83 tilbydes et 

korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at dette kan forbedre 

borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. Forløbet skal være 

helhedsorienteret og tværfagligt, og der skal være formuleret individuelle mål i samarbejde med 

borgeren.  

Borgerens behov for hjælp udvikler sig over tid, og borgeren er forpligtet til at informere kommunen, 

hvis behovet for hjælp ændres. Det er Pleje & Sundhed - Myndigheds ansvar i samarbejde med 

leverandørerne af indsatserne, at hjælpen altid modsvarer borgerens aktuelle behov og befinder sig 

inden for rammerne af det besluttede serviceniveau. 

Borgeren skal indvillige i, at der i hjemmet findes nødvendige relevante arbejdsredskaber til 

medarbejderne (APV-hjælpemidler). Derudover skal borgeren indvillige i, at det kan være nødvendigt at 

ændre møbleringen i hjemmet for at sikre, at medarbejderen kan arbejde og undgå skader. 

Borgere, som bevilges en plejebolig med hjemmehjælp eller en plejebolig med fast personale bevilges i 

forbindelse med indflytningen også praktisk og personlig hjælp. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 

borgere i plejeboliger og borgere på midlertidige pladser ikke har frit valg af leverandør af hjemmehjælp 

og madservice. Leverandøren i plejeboliger er Gentofte Kommune. 

Hvordan bevilliges indsatser efter §§ 83 og 83 a 

På baggrund af borgerens funktionsevne, behov for rehabilitering samt kommunens serviceniveau og 

kriterier for bevilling træffes afgørelse om hjælp. 

Ved behandling af ansøgning om hjælp efter Lov om Social Service §§ 83 og 83 a anvender Pleje & 

Sundhed - Myndighed Fælles Sprog III's kategorisering af borgerens begrænsninger. Hver kategori 

beskriver graden af begrænsninger, som borgeren har ift. at varetage/udføre en given aktivitet. De fem 

kategorier er: 

1. Ingen begrænsninger 

Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. 

2. Lette begrænsninger 

Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. 

3. Moderate begrænsninger 

Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. 

4. Svære begrænsninger 

Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 
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5. Totale begrænsninger 

Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. 

Vurderingen af borgerens behov sker i samarbejde med borgeren. Visitator udmønter indsatser og 

omfanget af hjælp i en afgørelse til borgeren. Hvis borgerens funktionsevne ændrer sig, revurderes 

borgerens behov for hjælp. 

Enkelte indsatsområder bevilges på baggrund af konkrete kriterier. Sagsbehandleren vurderer, om 

borgerens samlede situation opfylder disse kriterier. Kriterierne kaldes i afsnittet Politisk fastsat 

serviceniveau for ”Kriterier for bevilling”.  

Leverandører af §§ 83 og 83 a 

Gentofte Kommunes leverandører af personlig og praktisk hjælp efter Lov om Social Service § 83 

fremgår af kommunens hjemmeside10. Følgende gælder for valg af leverandører: 

Hjemmeboende borgere har frit valg af leverandør til de til enhver tid godkendte leverandører af: 

• praktisk hjælp 

• personlig hjælp 

• indkøbsordning 

• madservice 

 

Borgere, der bor i plejebolig med hjemmehjælp, har frit valg af leverandør af: 

• indkøbsordning 

Rehabiliterende indsatser bevilget efter § 83 a leveres af Gentofte Kommune, Tværgående 

Træningsteam. 

Fleksibel hjemmehjælp 

Borgeren har ret til at bytte indsatser inden for praktisk hjælp og personlig hjælp. Borgeren kan også 

'bytte' og erstatte indsatser med opgaver, som borgeren har mere brug for f.eks. en gåtur, afrimning af 

køleskab eller aftørring af låger på køkkenskabe. Det vil sige, at der også kan 'byttes' til mindre 

opgaver, som ikke indgår i serviceniveauet. 

Borgeren kan også bytte mellem praktisk hjælp og personlig hjælp. 

Når der byttes mellem indsatser, skal det altid være fagligt forsvarligt, hvilket vurderes af den 

udførende medarbejder. 

Indsatser, der er bevilget efter § 83 kan ikke byttes, når borgeren deltager i et rehabiliteringsforløb 

efter § 83 a.  

 

10 Gentofte Kommunes hjemmeside: Frit valg af leverandør 

 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje/Personlig-pleje
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Hvis borgeren fem på hinanden følgende gange bytter en indsats til andre opgaver, skal borgerens 

behov revurderes af Visitationen. 

Bevilling af træning efter Lov om Social Service § 86. 

Bevillingskompetence og målgruppe for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov 

om Social Service § 86, stk. 1 og 2 fremgår af nedenstående skema. 

Målgruppe for indsatsen efter § 86, stk. 1 er borgere, som er midlertidigt svækket og har en fysisk 

funktionsevnenedsættelse forårsaget af sygdom, som ikke behandles i tilknytning til en 
sygehusindlæggelse. 
Det er Pleje og Sundhed – Tranehaven der bevilger indsatser efter § 86, stk. 1.  
 
Målgruppe for indsatsen efter § 86, stk. 2 er borgere, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer, har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller 
psykiske færdigheder. Det er Pleje og Sundhed – Tranehaven der bevilger indsatser efter § 86, stk. 2.  
 

Hvordan bevilliges indsatser efter § 86 

Borgeren kan selv ansøge om genoptræning eller vedligeholdende træning. Samarbejdspartnere som 
f.eks. praktiserende læge, Social & Handicap og Jobcentret kan med borgerens samtykke ansøge på 
borgerens vegne. 

 

Borgeren visiteres til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter en individuel konkret vurdering 
ved en fysioterapeut og / eller ergoterapeut i Tranehavens Terapi eller ved Tværgående Træningsteam. 

Her vil der også blive taget stilling til det konkrete tilbud – herunder også om borgeren tilbydes 
holdtræning eller et individuelt tilbud. 

Leverandør af § 86 

Genoptræning og vedligeholdende træning leveres af Gentofte Kommune.  

Træningen varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter i Tranehaven samt social- og 

sundhedsmedarbejdere efter supervision af fysioterapeuter eller ergoterapeuter. 

Politisk fastsat serviceniveau 

Afsnittet indeholder de politisk fastsatte rammer og kriterier for indsatser på Pleje & Sundheds 

indsatsområder. 

Praktiske hjælp – Rengøring 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.2 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed 
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Målgruppe 

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke selv kan udføre nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. Sygdomsrelaterede 
årsager er søgt udredt, behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at afgive 
lægeerklæring. 
Kriterier for bevilling 

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Ved vurdering af ansøgning om praktisk hjælp til rengøring tages der udgangspunkt i, at alle 
medlemmer af husstanden deltager i de samlede praktiske opgaver i hjemmet.  

Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin normalt 

udfører. 

Kommunens kvalitetsmål 

At støtte og inddrage borgeren i at få gjort hjemmet rent. 

Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i udførelsen af alle opgaver. 

For at motivere borgeren til så vidt muligt at være den aktive part, er det væsentligt at hjælpen 

tilrettelægges, så medarbejderen støtter borgeren. 

Indsatser 

Udgangspunktet er tilbud om hjælp til rengøring hver uge. Nogle borgere foretrækker dog 

rengøring hver anden uge, og har mulighed for at aftale dette. 

Der gøres rent i én entre, én stue, ét soveværelse, ét badeværelse og ét køkken. Svarende til en bolig 

på 60 m². 

Afgrænsning af indsatsen 

Der tildeles ikke hjælp til at rengøre altaner, terrasser, terrassemøbler, havekrukker, vinduespudsning 

og fælles andel af trappevask. Der henvises til private ordninger. 

Særlige forhold 

(xx start) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer der kan være farlige 
eller forringe sikkerhed og sundhed. (xx slut) 

Borgeren har ansvar for at stille rengøringsredskaber til rådighed for medarbejderen. Redskaberne skal 
være i arbejdsmiljømæssig tilfredsstillende stand. 

Følgende rengøringsredskaber skal være i hjemmet til udførelse af rengøringen:  

• Støvsuger med engangspose, intakt støvsugerslange og -ledning, f.eks. teleskop- eller 
forlængerrør samt rene rengøringsklude.  

• Kost og gulvskrubbe eller moppe med intakte børster/mopgarn og f.eks. teleskopstang. 

Rengøringsmidler skal være miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. 
Medarbejderne må ikke anvende produkter, som indeholder klor, soda og salmiakspiritus af hensyn til 
deres sundhed og et rent miljø. 

(yy start) Produkterne skal så vidt det er muligt være uden faresymboler, parfume og farve. (yy slut) 

 
Hvis den faste dag for praktisk hjælp er på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag, gives erstatningshjælp på en hverdag.  
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Godkendt af  

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Praktisk hjælp – Indkøbsordning 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.2 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed  

Målgruppe 

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke selv kan udføre nødvendige indkøb. Sygdomsrelaterede årsager er søgt udredt, 
behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at afgive lægeerklæring. 

 
Kriterier for bevilling 
Hjælp til indkøb af dagligvarer bevilges til borgere, som ikke kan købe ind i fysiske butikker samt 
borgere, der ikke har adgang til internet eller ikke kan benytte internettet til bestilling af dagligvarer.  

 

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Yderligere kriterier: 

• Ved vurdering af ansøgning om praktisk hjælp til indkøb tages der udgangspunkt i, at alle 
medlemmer af husstanden deltager i de samlede praktiske opgaver i hjemmet.  

• Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin 

normalt udfører. 

 

Borgere i plejebolig med fast personale er ikke omfattet af denne ordning. 

 
Kommunens kvalitetsmål 

At borgeren får købt ind. 

 
Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i udførelsen af alle opgaver. 

For at understøtte borgerens motivation er det væsentligt at hjælpen tilrettelægges, så medarbejderen 

støtter borgeren til så vidt muligt at være den aktive part. 

Indsatser 

Borgere, som er bevilget indkøbsordning, har mulighed for at bestille varer via telefonen.  

Varerne bliver bestilt og bragt én gang ugentlig. 

Leverandøren sætter varer på køl/frys og åbner emballage, hvis borgeren ikke selv kan det. 

 

Udgiften til levering af varerne afholdes af kommunen. 

 

Som tillæg til indkøbsordningen kan der også bevilges hjælp til at bestille varer: Hjælp til bestilling af 
varer.  
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Særlige forhold 

Der købes ikke ind i butikker, kun gennem indkøbsordning. 

I ganske særlige tilfælde, hvor borgeren ikke benytter madservice eller har pårørende eller netværk som 

kan hjælpe, bevilges et akut indkøb ved hjemmehjælpsleverandør. 

Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Praktisk hjælp – Hjælp til bestilling af varer 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.2. 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed  

Målgruppe 

Borgere, som har fået bevilget indkøbsordning og / eller madservice og ikke selv kan varetage bestilling.  

Sygdomsrelaterede årsager er søgt udredt, behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at 
afgive lægeerklæring. 

 
Kriterier for bevilling 

Borgere med behov for hjælp til at vurdere, hvad der skal købes ind og med behov for hjælp til at 
bestille varer / madservice. 

 

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Yderligere kriterier: 

• Ved vurdering af ansøgning om praktisk hjælp til indkøb tages der udgangspunkt i, at alle 
medlemmer af husstanden deltager i de samlede praktiske opgaver i hjemmet.  

• Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin 

normalt udfører. 
 

Borgere i plejebolig med fast personale er ikke omfattet af denne ordning. 

 
Kommunens kvalitetsmål 

At borgeren får købt ind og / eller bestilt madservice. 

At medarbejderen er økonomisk bevidst på borgerens vegne. 

At medarbejderen støtter borgeren til at købe ernæringsrigtig kost. 

At borgeren deltager i de supplerende indkøbsaktiviteter i videst mulige omfang. 

At der ikke er madvarer, som er 'for gamle'. 
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Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i udførelsen af alle opgaver. 

For at understøtte borgerens motivation er det væsentligt at hjælpen tilrettelægges, så medarbejderen 

støtter borgeren til så vidt muligt at være den aktive part. 

 

Indsatser 

Hjælp til vurdering af indkøb og bestilling af varer samt bestilling af madservice. 

 

Særlige forhold 

Der købes ikke ind i butikker og bestilles kun varer gennem indkøbsordning. 

Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Praktisk hjælp – Hævning af kontanter i pengeinstitut 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.2 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed  

Målgruppe 

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke selv kan udføre nødvendige indkøb og hermed relaterede opgaver. 
Sygdomsrelaterede årsager er søgt udredt, behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at 
afgive lægeerklæring. 

 
Kriterier for bevilling 

Hvis borgeren ikke selv kan få udbetalt kontanter og ikke har pårørende eller netværk, som kan hjælpe, 
kan der tildeles hjælp til dette. 

 

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning. 

Borgere i plejebolig med fast personale er ikke omfattet af denne ordning. 

 
Kommunens kvalitetsmål 

At borgeren får mulighed for at have kontanter i hjemmet. 

Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i udførelsen af alle opgaver. 

For at understøtte borgerens motivation er det væsentligt at hjælpen tilrettelægges, så medarbejderen 

støtter borgeren til så vidt muligt at være den aktive part. 

Indsatser 

Hjælp til hævning af kontanter i pengeinstitut, hvor borgeren ikke er i stand til at besøge banken, eller 
hvor pårørende eller andet netværk ikke kan hjælpe til. Det er en betingelse, at borgeren underskriver 
en fuldmagt. 
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Særlige forhold 

Borgeren skal være tilmeldt ordningen i banken. 

Medarbejderen må højst hæve 1.500 kr. ad gangen og kun med éngangsfuldmagt.  

Medarbejderen må aldrig benytte borgerens Dankort/hævekort, eller modtage PIN koden og andre 

sikkerhedskoder. Der visiteres tid afhængig af bopælens beliggenhed ift. udbetalingsstedet. 

Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

 

Praktisk hjælp – Tøjvask 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.2 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed 

Målgruppe 

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke selv kan udføre nødvendig tøjvask. Sygdomsrelaterede årsager er søgt udredt, 

behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at afgive lægeerklæring. 

 

Kriterier for bevilling 

Hvis borgeren ikke selv kan vurdere om tøjet er snavset eller ikke kan sortere, vaske, tørre og 
lægge tøjet sammen, kan der bevilges hjælp til tøjvask. 

Borgere, der ikke selv kan bære tøjet til og fra en fælles vaskekælder, men selv kan vaske, tørre og 

lægge tøjet sammen, bevilges alene hjælp til transporten af tøjet. 

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Yderligere kriterier: 

• Ved vurdering af ansøgning om praktisk hjælp til tøjvask tages der udgangspunkt i, at alle 

medlemmer af husstanden deltager i de samlede praktiske opgaver i hjemmet.   

• Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin 

normalt udfører. 

Kommunens kvalitetsmål 

At støtte og inddrage borgeren i at få vasket tøj og lagt tøjet på plads - under hensyntagen til borgerens 

ressourcer. 

Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i udførelsen af alle opgaver. 

For at understøtte borgerens motivation er det væsentligt at hjælpen tilrettelægges, så medarbejderen 

støtter borgeren til så vidt muligt at være den aktive part. 
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Indsatser 

Afhængigt af borgerens konkrete behov kan der bevilges hjælp til at løse følgende opgaver: 

• Strukturering og koordinering af opgaven. 
• Sortere vasketøj. 
• Vaske tøj.  
• Tørre tøj. 
• Lægge tøj sammen og på plads. 

 

Undtagelsesvis kan borgeren få hjælp til 
• Håndvask af tøj i meget små mængder.  
• Små-reparationer på tøj. 

 

Afgrænsning af indsatsen 

Strygning og rulning udføres ikke. 

Særlige forhold 

(xx start) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer der kan være farlige 
eller forringe sikkerhed og sundhed. (xx slut) 
 

Borgeren har ansvar for, at den vaskemaskine og andre produkter i forbindelse med tøjvask, der stilles 
til rådighed, er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og let tilgængelig. 

Vaskemidlerne skal være miljømærkede, varedeklarerede på dansk og i original emballage. 

Medarbejderne må ikke anvende klorholdige produkter og soda af hensyn til bevarelse af deres sundhed 
og et rent miljø. 

 
Hvis den faste dag for praktisk hjælp er på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag, gives erstatningshjælp på en hverdag. 
 
Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Praktisk hjælp – Madservice 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.3 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed 

Målgruppe 

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer ikke selv kan udføre nødvendige madlavningsopgaver og lignende opgaver. 

Sygdomsrelaterede årsager er søgt udredt, behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at 

afgive lægeerklæring. 

Kriterier for bevilling 

Madservice gives til borgere, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan ”lave mad”, mangler overblik over 

madlavning eller har nedsat initiativ til at lave mad.  
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Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Yderligere kriterier: 

• Ved vurdering af ansøgning om praktisk hjælp til madservice tages der udgangspunkt i, at alle 

medlemmer af husstanden deltager i de samlede praktiske opgaver i hjemmet. 
• Hjemmeboende børn under 18 år forventes at udføre det, som børn på tilsvarende alderstrin 

normalt udfører. 

Kommunens kvalitetsmål 

At medvirke til at sikre at borgeren får mad af høj sensorisk, ernærings- og råvaremæssig kvalitet. 

• Kosten skal så vidt muligt afspejle borgernes forventninger og vaner og så vidt muligt afspejle 
de individuelle ønsker og behov. 

• At maden er veltillavet, ser indbydende ud og vækker appetitten. 
• At forebygge uhensigtsmæssig vægtudvikling og/eller kostrelaterede komplikationer. 
• At understøtte en god ernæringstilstand hos borgeren, også for borgere med særlige diætbehov 

(jf. ”Anbefalinger for den danske institutionskost11”). 

• At der er valgmuligheder. 

• At der i videst muligt omfang anvendes sæsonbestemte råvarer med en økologi-procent på 
minimum 30 %.  

• At minimere brugen af tilsætningsstoffer. 

 

En ugentlig menuplan indeholder minimum tre forskellige retter, herunder minimum et måltid med kød, 

et måltid med fisk eller et vegetarmåltid. 

Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i bestillingen. 

Indsatser 

I forbindelse med madservice kan der bevilges hjælp til:  

• Bestilling af mad 

• Tilberede mad 

• Anrette mad  

• Rydde op/vaske op 

• Spise og drikke 

Egenbetaling fremgår af oversigten Takster for seniorer.  

Mulige kosttyper er tilgængelige: 

• Normalkost 

• Kost til småtspisende 

• Diætkost (fx laktosefri kost, kaliumreduceret kost, dysfagi-kost m.m.) 

Varm mad leveres dagligt. Kold mad leveres 1-3 gange ugentligt. 

 

11 Anbefalinger for den danske institutionskost 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/-/media/Nyheder/2016/Anbefalinger_institutionskost.ashx
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Borgere, som har behov for diæter, kan bevilges dette efter lægehenvisning. 

Særlige forhold 

I plejeboliger med hjemmehjælp kan borgeren købe maden via den leverandør, der er valgt af 

Kommunalbestyrelsen. 

I plejeboliger med fast personale er maden en del af servicepakken, hvis borgere ikke selv kan tilberede 

maden, anrette mad samt rydde op / vaske op.  

Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Praktisk hjælp – Anrette og servere mad og drikke 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.2 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed 

Målgruppe 

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer ikke selv kan udføre nødvendige madlavningsopgaver og lignende opgaver. 

Sygdomsrelaterede årsager er søgt udredt, behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at 

afgive lægeerklæring. 

Kriterier for bevilling 

Indsatsen anrette og servere mad og drikke gives til borgere, der har behov for hjælp til:  

• at tage initiativ til at spise og drikke 
• at varme mad i mikroovn, som er tilberedt 
• at anrette maden 
• at servere mad og drikke 
• specielle ernæringsmæssige problemer 
• at rydde op/vaske op efter måltid 

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Kommunens kvalitetsmål 

At medvirke til at sikre at borgeren får mad og drikke. 

At maden ser indbydende ud og vækker appetitten. 

At forebygge unødigt vægttab og vægtøgning. 

 

Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i udførelsen af alle opgaver. 

For at understøtte borgerens motivation er det væsentligt at hjælpen tilrettelægges, så medarbejderen 

støtter borgeren til så vidt muligt at være den aktive part. 

Indsatser 

I forbindelse med indsatsen kan der også gives: 
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• madservice 

• indkøbsordning 

• hjælp til mad og drikke 

Særlige forhold 

Borgere kan om morgenen få smurt brød til at spise til frokost eller aften. 

(xx start) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer der kan være farlige 
eller forringe sikkerhed og sundhed.  
 
Borgeren har ansvar for, at det opvaskemiddel, der stilles til rådighed, er miljøvenligt, varedeklareret på 
dansk og i original emballage. 

 
Ved anvendelse af opvaskemaskine har borgeren ligeledes ansvar for at maskinen er i forsvarlig stand 
og at de midler, der skal anvendes forefindes, er miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original 
emballage. (xx slut) 

 

Rask samboende / ægtefælle skal tilberede frokost til borgeren, rydde op og vaske op. 

I plejeboliger med fast personale skal borgeren vælge døgnkost, hvis ikke borgeren eller pårørende selv 

sørger for døgnets kost, herunder indkøb, fremstilling og afrydning. 

Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Personlig hjælp 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83.1 

Bevilligende myndighed 

Pleje & Sundhed – Myndighed 

Målgruppe 

Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer ikke selv kan udføre egen personlig hygiejne. Sygdomsrelaterede årsager er søgt 
udredt, behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at afgive lægeerklæring. 

 
Kriterier for bevilling 

Personlig hjælp gives til borgere, som grundet midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage al eller dele af personlig hygiejne.  

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Kommunens kvalitetsmål 

At støtte og inddrage borgeren i videst mulige omfang i at få udført personlige hygiejne under 

hensyntagen til borgerens ressourcer. 

For kvalitetsmål se Indsatskataloget vedrørende konkrete indsatser fx personlig hygiejne, mobilitet mm. 
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Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager i videst mulige omfang i udførelsen af alle opgaver. 

For at understøtte borgerens motivation er det væsentligt at hjælpen tilrettelægges, så medarbejderen 

støtter borgeren til så vidt muligt at være den aktive part. 

Indsatser 

Inden bevilling af indsatser er mulighederne for at afhjælpe begrænsningerne i borgerens funktionsevne 

forsøgt afhjulpet helt eller delvist; enten via instruktion, vejledning, evt. anbefaling af køb af produkter 

eller bevilling af hjælpemiddel. 

Afhængigt af borgerens begrænsninger og konkrete behov kan der bevilges hjælp til følgende: 

• Bad 

• Øvre og nedre toilette 

• Hårvask og tørring 

• Barbering  

• Negleklipning 

• Hudpleje 

• Af-/påklædning 

• Toiletbesøg 

• Spise og drikke 

• Forflytning 

• Vending/lejring 

Særlige forhold 

Indsatsen omfatter ikke træning, øvelser, udspænding af muskler og lignende. 

Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Rehabilitering 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 83 a 

Bevilligende myndighed 
Pleje & Sundhed – Myndighed  
 

Målgruppe 
Borgere, som er i målgruppe til Lov om Social Service § 83. Dvs. borgere, som på grund af midlertidigt 
eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre 
nødvendige praktiske opgaver eller personlige opgaver. Sygdomsrelaterede årsager er søgt udredt, 
behandlet og/eller trænet. Egen læge kan blive bedt om at afgive lægeerklæring. 
 
Borgere, som vurderes at kunne generhverve tabte almindelige daglige færdigheder. 
 
Kriterier for bevilling 
Borgere, som har ansøgt om og er i målgruppen for Lov om Social Service § 83 eller har hjælp efter § 

83, når det er vurderet, at borger har potentiale for rehabilitering, som kan forbedre borgerens 
funktionsevne og dermed nedsætte borgers behov for hjælp efter Lov om Social Service § 83 – eller 
borger kan helt undvære hjælp. 
 
At borgeren har potentiale for rehabilitering betyder, at det vurderes, at et korterevarende og 
tidsafgrænset rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre borgerens funktionsevne. 
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Kommunens kvalitetsmål 

At borgere med potentiale for forbedring af funktionsevne tilbydes et korterevarende, helhedsorienteret, 
tværfagligt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, der indeholder konkrete individuelle mål for 
rehabiliteringsforløbet. 
 
At Tværgående Træningsteam samarbejder om rehabiliteringsindsatsen med borgerens leverandør af 
hjemmehjælp, og at det på tværs af faggrupper aftales, hvordan deres respektive indsats kan bidrage til 
realisering af målsætningerne for rehabiliteringsforløbet. 
 
Borgerens deltagelse 

Borgeren deltager aktivt i at fastsætte mål for rehabiliteringsforløbet og deltager aktivt i det tilbudte 

rehabiliterende forløb. 

Indsatser 
Tværgående Træningsteams faglige vurdering af borgerens forbedringspotentiale og borgerens egne 
ønsker om forbedring er rammen for forløbets indhold og varighed.  
Under rehabiliteringsforløbet kan borgeren bevilges den nødvendige kompenserende hjælp og støtte til 
at nå målene.  
 
Der kan leveres indsatser indenfor:  

• Personlig hjælp 
• Praktisk hjælp 

 

Medarbejder fra Tværgående Træningsteam er tovholder i forhold til de fastsatte mål. 
Hvis borgeren modtager indsatser efter Lov om Social Service § 83 vejleder Tværgående Træningsteam 
leverandøren i, hvordan indsatsen skal leveres for at bidrage til målopfyldelsen. 
 
Ved afslutning af forløbet udarbejder Tværgående Træningsteam en beskrivelse af forløbet og status i 
forhold til målopfyldelse til Pleje & Sundhed - Myndighed. 
 
Særlige forhold 
Hvis borgeren har hjælp efter Lov om Social Service § 83 sker indsatsen i samarbejde med leverandøren 

af hjemmehjælp. 
 
Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Genoptræning 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 86, stk. 1 

Bevilligende myndighed 
Pleje & Sundhed, Tranehaven – Terapien og Tværgående Træningsteam. 
 
Målgruppe 
Borgere med midlertidigt nedsat fysisk funktionsevne, som har behov for genoptræning. Ved nedsat 

funktionsevne forstås begrænsninger i forhold til aktiviteter, som borgeren skal udføre i dagligdagen. 
Behovet for genoptræning kan ikke være forårsaget af sygdom med hospitalsindlæggelse. 
 
Borgere, som forventes, med en målrettet indsats at kunne genvinde eller øge tabt funktionsevne. 
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Kriterier for bevilling 
Borgere, som har betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne som 

følge af sygdom eller skade.  
 
Borgere, som har behov for støtte til at genvinde tabte funktioner. 
 
Borgere, som har brug for en målrettet plan og træningsindsats med henblik på at øge den fysiske 
funktionsevne. 
 
Tilbuddet om genoptræning kan eksempelvis være relevant for en ældre borger, som er svækket efter 
længere tids sygdom f.eks. efter fald. 

 
Kommunens kvalitetsmål 
At borgeren inden for en tidsafgrænset periode generhverver funktionsniveau/funktionsevne ud fra 
borgerens forudsætninger i forhold til alder, sygdom eller skade. 
 
At borgerens evne til at klare sig fremmes og at den daglige tilværelse lettes. 
 
At inddrage borgeren i fastsættelse af mål. 
 

At borgeren får forståelse for betydningen af at vedligeholde sin funktionsevnen.  
 
At lægge en plan sammen med borgeren med henblik på at borgeren kan vedligeholde sin 
funktionsevne. 
 
Borgerens deltagelse 
Borgeren deltager aktivt i at fastsætte mål for genoptræningsforløbet. 
 
Borgeren er motiveret for træning og deltager aktivt i det tilbudte forløb.  
 

Borgeren deltager aktivt i at finde muligheder til og få lagt en plan til at vedligeholdelse af sin 
funktionsevne efter afslutning af indsatsen. 
 
Borgeren forpligter sig til at følge planen for vedligeholdelse af funktionsevne efter afslutning af 
træningsforløbet. 
 
Indsatser 
Indsatsens omfang afhænger af en konkret individuel vurdering af den enkelte borger. 
Indsatsen gives som udgangspunkt på hold – ved behov gives individuel indsats.  

 
Indsatsen kan foregå både ambulant og under et midlertidigt døgnophold samt i borgerens egen bolig 
inkl. plejebolig. 
 
Genoptræning visiteres som en individuel og tidsafgrænset indsats. Træningsforløbet afsluttes, når 
målet med genoptræningen er nået, eller hvis målet efter en terapeutisk vurdering ikke kan nås. 
 
Genoptræning er en målrettet samarbejdsproces mellem borger og eventuelt pårørende og 
medarbejdere, hvor funktionsevnen kan forbedres gennem målrettet støtte. 

 
Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller 
bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt.  
 
Der udarbejdes mål og plan for indsatsen i tæt samarbejde med borgeren. Herunder aftaler med borger 
om konkrete træningsindsatser og forventningsafstemning om forløbet. Målene er relateret til 
hverdagslivet og beskriver en udvikling af funktionsevnen; bevægelse- og aktivitetsmæssigt.  
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Genoptræning omfatter træning af kroppens funktion og træning af aktiviteter dvs. træning af 
funktionsnedsættelser i relation til for eksempel bevægeapparatet og aktivitetsbegrænsninger. 

 
Digitalt understøttet træning indgår efter terapeutfaglig vurdering. 
 
Særlige forhold 
Tilbud om genoptræning gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, herunder også egen 
træningsindsats, ikke kan øge borgerens funktionsevne. 
 
Hvis den nedsatte funktionsevne relaterer sig til diagnoser og formål omfattet af vederlagsfri fysioterapi 
skal borgeren henvises til dette ved en lægehenvisning. 

 
Mod betaling kan borgeren køres med Tranehavens kørselsordning. 
 
Misligholdelse af aftaler kan efter en individuel vurdering betyde afslutning af forløbet. 
 
Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Vedligeholdende træning 

Lovgrundlag 
Lov om Social Service § 86, stk. 2 
 
Bevilligende myndighed 
Pleje & Sundhed, Tranehaven – Terapien og Tværgående Træningsteam. 

 
Målgruppe 
Borgere med nedsat fysisk, psykisk og/eller kognitiv funktionsevne eller særlige sociale problemer, som 
ikke selv er været i stand til at vedligeholde sin funktionsevne. 
Ved nedsat funktionsevne forstås begrænsninger i forhold til aktiviteter, som borgeren skal udføre i 
dagligdagen.  
 
Borgere, som forventes, med en målrettet indsats fremadrettet at kunne vedligeholde sine færdigheder 
– evt. med støtte fra pårørende civilsamfundet eller kommunale tilbud. 

 
Kriterier for bevilling 
Borgere, som har brug for en målrettet plan og støtte til en træningsindsats ud fra borgerens 
forudsætninger i forhold til alder og sygdom med henblik på at kunne fastholde den fysiske, kognitive 
og/eller sociale funktionsevne. 
 
Borgerens funktions- og aktivitetsniveau skal være nedsat i en sådan grad, at borgeren ikke kan benytte 
åbne tilbud om træning, fordi borgeren ikke kan klare deltagelse i åbne tilbud af fysiske, kognitive eller 
psykiske årsager. 
 

Borgere, der ved egen indsats i forbindelse med diverse tilbud f.eks. Sundhed for Seniorer, 
Nærgymnastik, motionscentre, foreninger kan få deres behov for vedligeholdende træning tilgodeset 
kan ikke modtage indsatsen. 
 
Kommunens kvalitetsmål 
At borgeren inden for en tidsafgrænset periode får støtte til at vedligeholde sin hidtidige 
funktionsniveau/funktionsevne ud fra borgerens forudsætninger i forhold til alder og sygdom. 
 
At borgerens evne til at klare sig selv fremmes og at den daglige tilværelse lettes. 
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At inddrage borgeren i fastsættelse af mål. 
 

At borgeren får forståelse for betydningen af at vedligeholde sin funktionsevnen.  
 
At lægge en plan sammen med borgeren med henblik på at borgeren kan vedligeholde sin 
funktionsevne. 
 
Borgerens deltagelse 
Borgeren deltager aktivt i at fastsætte mål for forløbet. 
 
Borgeren er motiveret for træning og deltager aktivt i det tilbudte forløb.  

 
Borgeren deltager aktivt i at finde muligheder til og få lagt en plan til at vedligeholdelse af sit 
funktionsniveau efter afslutning af indsatsen. 
 
Borgeren forpligter sig til at følge planen for vedligeholdelse af funktionsevne efter afslutning af forløbet. 
 
Indsatser 
Indsatsens omfang afhænger af en konkret individuel vurdering af den enkelte borger. 
Indsatsen gives som udgangspunkt på hold 1-2 gange om ugen – ved behov kan der gives individuel 

indsats. 
 
Indsatsen kan foregå både ambulant og under et midlertidigt døgnophold samt i borgerens egen bolig 
inkl. plejebolig. 
 
Vedligeholdende træning visiteres som en individuel og tidsafgrænset indsats. Træningsforløbet 
afsluttes, når målet med optræningen er nået, eller hvis målet efter en terapeutisk vurdering ikke kan 
nås. 
 
Vedligeholdende træning er en målrettet samarbejdsproces mellem borger og eventuelt pårørende og 

personale i en tidsafgrænset periode, hvor målet er at borgerens funktionsevnen ikke forværres eller 
den fastholdes gennem en målrettet støtte. 
Formålet med vedligeholdende træning er, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne; bevægelses- og 
aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.  
 
Der udarbejdes mål og plan for indsatsen i tæt samarbejde med borgeren. Herunder aftaler med borger 
om konkrete træningsindsatser og forventningsafstemning om forløbet. Indsatsen tilrettelægges så 
borgeren ved afslutning af forløbet selv kan tage ansvar for fremadrettet at vedligeholde sin 
funktionsevne. 

 
Vedligeholdende træning omfatter træning af kroppens funktion og træning af aktiviteter dvs. træning 
af funktionsnedsættelser i relation til for eksempel bevægeapparatet og aktivitetsbegrænsninger. 
 
Digitalt understøttet træning indgår efter terapeutfaglig vurdering. 
 
Særlige forhold 
Tilbud om vedligeholdelsestræning gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, herunder også egen 
træningsindsats, ikke kan vedligeholde borgerens funktionsevne.  

 
Hvis behovet for vedligeholdende træning relaterer sig til diagnoser og formål omfattet af vederlagsfri 
fysioterapi skal borgeren henvises til dette ved en lægehenvisning. 
 
Mod betaling kan borgeren køres med Tranehavens kørselsordning. 
 
Misligholdelse af aftaler kan efter en individuel vurdering betyde afslutning af forløbet. 
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Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Forebyggende hjemmebesøg 

Lovgrundlag 

Lov om Social Service § 79 a 

Bevilligende myndighed 
Pleje & Sundhed, Tranehaven – Forebyggelsesafdelingen 
 
Målgruppe 
Borgere fra 65 år, som bor i Gentofte Kommune. 
 
Kriterier for bevilling 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes pr. brev til følgende borgere: 

• Alle borgere fra 65 år, som nyligt har mistet samlever/ægtefælle 

• Alle borgere på 70 år, som bor alene 

• Alle borgere, når de fylder 75 år 

• Alle borgere, når de fylder 80 år 

• Alle borgere fra de fylder 82 år tilbydes årligt et besøg. 

Forebyggende hjemmebesøg kan tilbydes til borgere som opspores gennem andre instanser end brev: 

• Alle borgere fra 65 år, som er i særlig risiko for at få nedsat fysisk, psykisk eller social 

funktionsevne. Det er f.eks. borgere, som er ensomme og/eller socialt isolerede. 

Opfølgende besøg: 

Ud fra en faglig vurdering og borgerens ønske tilbydes efter behov opfølgende besøg til ovenstående 

målgrupper. 

Afgrænsning: 

Borgere, der modtager personlig hjælp tilbydes ikke automatisk et forebyggende besøg. 

 

Kommunens kvalitetsmål 

At borgeren oplever, at besøget er givende og inspirerende i forhold til at mestre egen livssituation. 

Borgerens deltagelse 

Borgeren kontakter forebyggelseskonsulenterne med ønske om besøg enten i forbindelse med et 

brevtilbud eller på et senere tidspunkt.  

Borger har løbende mulighed for at kontakte forebyggelseskonsulenterne telefonisk m.h.p. råd og 

vejledning. 
 
Indsatser 
De forebyggende hjemmebesøg er et tilbud som består af: 
 

• En samtale i borgerens hjem hvor omdrejningspunktet er, hvordan borgeren oplever sit 
hverdagsliv og aktuelle livssituation. Indholdet af samtalen er især koncentreret om, hvordan 
borgeren mestrer sin tilværelse i bred forstand.  
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På baggrund af samtalen kan der informeres om forskellige forebyggende og 
sundhedsfremmende tilbud, og borgeren kan få råd og vejledning om aktiviteter og 

støttemuligheder, som findes i kommunen, tilrettelagt af frivillige, organisationer eller af 
kommunen. 

• Telefonrådgivning for borgere og pårørende.  
• Arrangementer i nærområder, herunder café- og temamøder. 
• Støtte til de borgere, som i en opstart har behov for at bryde ensomhed og/eller social isolation 

ved at blive fulgt til netværksskabende aktiviteter. 
• Information og vejledning om brug af digitale platforme. 

 
Særlige forhold 

Der arbejdes løbende med strategier og metoder til at opspore borgere i særlige risikogrupper. 

Der samarbejdes kontinuerligt med frivillige organisationer, interessenter og kommunale 

samarbejdspartnere om at synliggøre eksisterende tilbud for borgere og finde rette tilbud/aktivitet til 

rette borger. 

Godkendt af 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

3. Forvaltningsgrundlag 

Dette afsnit beskriver, hvordan det besluttede serviceniveau omsættes til praksis. Afsnittets målgruppe 

er medarbejdere i myndighedsfunktionen i Pleje & Sundhed. 

Afsnittet indeholder beskrivelser af eller henvisninger til værktøjer, sagsbehandlingsmetoder, 

klassifikationer m.m. som anvendes for at løse myndighedsopgaven. 

Myndighedens opgaver kan beskrives i to typer, de borgerrettede og de organisatoriske opgaver. 

Borgerrettede opgaver: 

• Træffe individuelle afgørelser om bevilling af indsatser, som er i overensstemmelse med det 

vedtagne serviceniveau og borgerens aktuelle behov, som er defineret af borgerens helbreds- og 

funktionsevnetilstand.  

• Foretage løbende revurderinger af borgerens tilstande og sikre, at bevillingerne er i 

overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau. 

• Føre tilsyn med, at de bevilgede indsatser leveres i overensstemmelse med afgørelser og 

kommunens overordnede værdier og politikker m.m. både i omfang og indhold. 

Organisatoriske opgaver: 

• Kontrollere at kvaliteten af de leverede indsatser er i overensstemmelse med de opstillede 

målsætninger og i overensstemmelse med krav til indsatsernes faglige indhold, dokumentation 

og kommunikation med samarbejdspartnere. 

• Følge op på indgåede kontrakter og aftaler med leverandører. I tilfælde af manglende opfyldelse 

af kontraktforhold skal der iværksættes og følges op på tiltag, som kan sikre 

kontraktoverholdelse. 

• Tilrettelægge og sikre gennemførelse af opfølgning på kvalitets- og servicemål.  

• Sikre den nødvendige kapacitet til det aktuelle serviceniveau. 

• Vurdere konsekvenser ved forslag til ændringer i serviceniveauet. 
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• Opstille budgetforudsætninger og udarbejde input til budgetlægning. 

 

Sagsbehandling 

Rammen for at træffe afgørelser om bevilling af indsatser til borgerne, er det besluttede 
serviceniveau i Gentofte Kommune. 

§§ 83 og 83 a 

Pleje & Sundhed anvender Fælles Sprog III (FS III) som sagsbehandlingsmetode, 

dokumentationsredskab og som begrebsapparat i forbindelse borgerrettede opgaver12.  

Udgangspunktet for sagsbehandlingen er en faglig vurdering af borgerens helbreds- og funktionstilstand 

og funktionsevne samt borgerens egen vurdering af og ønsker til sit hverdagsliv. Der foretages altid en 

konkret individuel vurdering af borgerens behov. 

De enkelt trin i sagsbehandlingen for § 83 og §83 a er beskrevet herunder: 

Fremgangsmåde 

Fremgangsmåden i FS III er overordnet: 

1. Dataindsamling – herunder udredning af potentiale for rehabilitering. 

2. Faglig vurdering af borgerens begrænsninger. 

3. Afgørelse. Hvor der er regler om frit valg af leverandør skal borgeren vælge leverandør. 

4. Sagsbehandlingen dokumenteres i kommunens IT-systemer. 

Borgeren modtager en afgørelse. 

Faglig vurdering af funktionsevne og begrænsninger 

Den faglige vurdering af borgerens funktionsevne og begrænsninger kan vurderes i forhold til 

nedenstående hovedområder (jf. Fælles Sprog III): 

1. Egenomsorg 

2. Praktiske opgaver 

3. Mobilitet 

4. Mentale funktioner 

5. Samfundsliv 

Afgørelse 

Resultatet af den faglige individuelle vurdering af borgerens behov, borgerens oplysninger sammenholdt 

med det gældende serviceniveau og Lov om Social Service samt de samlede ressourcer i hjemmet, 

danner grundlag for afgørelse om tildeling af indsatser eller afslag til borgeren. 

Ifølge Lov om Social Service §§ 88, 89 og 90 har borgeren, som ansøger om personlig og praktisk hjælp 

krav på en skriftlig afgørelse med begrundelse for afgørelsen. 

Hvis borgeren bevilges indsatser, skal afgørelsen indeholde oplysninger om: 

 

12 Fælles Sprog III Metoden 

 

http://www.fs3.nu/dokumenter/fsiii-metoden
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• Formålet med indsatsen. 

• Hvad indsatsen omfatter. 

• For hvilken periode indsatsen bevilges. 

• Hvor borgeren kan henvende sig, hvis den leverede indsats ikke leveres i overensstemmelse 

med afgørelsen. 

• Klagevejledning. 

Information 
• Afgørelsen indeholder ikke tidsangivelser for indsatsen, da tiden alene er et internt 

arbejdsredskab til administration og planlægning. Borgeren kan blive oplyst om den bevilgede tid 

til rengøring. 

• Borgeren gøres opmærksom på, at borgeren skal deltage så aktivt som muligt i forbindelse med 

den bevilgede indsats. 

• Borgeren gøres opmærksom på ansvar for anskaffelse af arbejdsredskaber, f.eks. støvsuger, der 

skal være i orden, før hjælpen kan iværksættes. 

Revurderinger af indsatser efter Lov om Social Service §§ 83 og 83 a 

Borgerens funktionsevne og behov kan forandre sig. Pleje & Sundhed revurderer løbende borgerens 

funktionsevne og indsats for at sikre, at indsatserne er i overensstemmelse med borgerens 

funktionsevne, behov og serviceniveauet.  

Følgende situationer medfører altid en revurdering: 

• Meddelelse fra leverandøren, som har observeret forhold, som kan betyde en ændring i 

funktionsevne eller behov. 

• Borgerens anmodning om ændring af nuværende hjælp. 

• Aftale om opfølgning på tidsafgrænsede indsatser. 

• Efter et rehabiliteringsforløb efter Lov om Social Service § 83 a. 

Revurderinger ved besøg foretages som beskrevet ovenfor ved sagsbehandling og afgørelse. 

Tilsyn, kontrol, opfølgning og egenkontrol 

Jf. Lov om Social Service § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale 

opgaver efter §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet 

efter disse bestemmelser, og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og 

kvalitetsstandarder.  

Tilsynene afrapporteres via kvartalsrapporten til den øverste ledelse i Social & Sundhed, til Ældre-, 

Social- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet og Handicaprådet. Rapporterne kan ved henvendelse til Pleje 

& Sundhed fremsendes digitalt. 

Tilsyn på indsatser og leverandører af hjælp 

• Pleje & Sundhed - Myndighed gennemfører uanmeldte tilsyn hos borgere som modtager praktisk 

og personlig hjælp i eget hjem – borgeren med hjælp fra de private leverandører eller den 

kommunale leverandør.  

• Ved tilsynet vurderer både borger og visitator kvaliteten af hjælpen.  
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Tilsyn på indsatser i plejeboliger med hjemmehjælp og plejeboliger med fast personale 
(plejehjem) 

• Som led i tilsynsforpligtelsen gennemfører Pleje & Sundhed - Myndighed mindst ét uanmeldt 

tilsynsbesøg i hver plejeboligbebyggelse om året.  

Tilsyn på indsatser vedrørende genoptræning 

• Pleje & Sundhed - Myndighed er ansvarlig for, at der gennemføres tilsyn med indsatser 

vedrørende genoptræning.  

 
Gentofte Kommune har udarbejdet Politik for tilsyn efter Lov om Social Service § 83. Se Bilag 3. 

Egenkontrol 

Leverandøren skal have egenkontrolprocedurer, der på en detaljeret måde internt i leverandørens 

organisation sikrer, at indsatser leveres korrekt og i overensstemmelse med de opstillede krav. 

Gentofte Kommune er til enhver tid berettiget til at gennemgå og kontrollere, at leverandøren 

overholder sine egenkontrolprocedurer.  
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4. Indsatskatalog 

Indledning 

Gentofte Kommunes indsatsbeskrivelser for Lov om Social Service §§ 83 og 83 a er med indførelsen af 
Fælles Sprog III i 2019 ændret, så de er tilpasset dokumentationsmetoden i Fælles Sprog III. 

Serviceniveauet er uændret. 

Kvalitetsmål for udførelse af indsatserne: 

• Indsatsen understøtter og motiverer til et godt og aktivt liv, så borgeren i så høj grad som 

muligt kan klare sig uden personlig og praktisk hjælp. 

• Borgeren er så aktiv og selvhjulpen som muligt i forhold til de opgaver, som borgeren skal 

klare i sin hverdag. 

• Indsatsen gives med respekt for borgerens synspunkter, normer og livsstil samt at borgeren 

oplever respekt for egen identitet. 

• Indsatsen har et forebyggende sigte. 

• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne i opgaveudførelsen 

hensigtsmæssigt – herunder anvise mindre belastende arbejdsstillinger og strukturering af 

opgaven. 

• Medarbejderen anviser borgeren redskaber og teknologiske hjælpemidler, så borgeren 

oplever størst mulig uafhængig. 

• Medarbejderne respekterer borgerens hjem og husorden. 

• Medarbejderne observerer borgerens tilstand og behov, og handler hensigtsmæssigt.  

• Borgeren oplever tilfredshed med hjælpen, og har tillid til medarbejderen og leverandøren. 

• Medarbejderen medvirker til tidlig opsporing af sygdomme og funktionstab samt medvirker 

til tidlig indsats. 

Beskrivelse af indsatser 

Alle beskrivelser af indsatser følger nedenstående struktur: 

a. Navn. 

b. Hvad er indsatsens lovgrundlag?  

c. Hvad er formålet med indsatsen?  

d. Kvalitetsmål for indsatsen. 

e. Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 

f. Hvad indgår ikke i indsatsen?  

g. Hvem kan levere indsatsen? 

h. Hvornår udføres indsatsen?  

i. Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes. 

j. Særlige forhold. 

k. Revideret af: (dato og år) 

l. Godkendt af (dato og år) 

Hvornår leveres personlig hjælp 

Alle ugedage inden for følgende tidsrum 

• Daghjælp i tidsrummet: Kl. 6.00 – 17.00.   
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• Aftenhjælp i tidsrummet: Kl. 17.00 – 24.00.  
• Nathjælp i tidsrummet: Kl. 0.00 – 6.00.   

Hvornår leveres praktisk hjælp 

• Rengøring og tøjvask:  

• Hverdage inden for tidsrummet kl. 6.00 - 17.00. 

 
• Indkøbsordning: 

• Hverdage inden for tidsrummet kl. 8.00 – 18.00. 

 

• Hjælp til bestilling af varer: 

• Hverdage inden for tidsrummet kl. 8.00 – 15.00. 

 

• Madservice: 

• Varm mad: Alle ugedage inden for tidsrummene kl. 11.00 – 13.30 og kl. 16.30 – 19.00. 

• Kølet mad:  Hverdage inden for tidsrummet kl. 9.00 – 13.00.  

Praktisk Hjælp  

Rengøring (Praktisk hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83.2 

Hvad er formålet med indsatsen? 

At rengøre hjemmet, så det fremstår rent, hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt 

Kvalitetsmål for indsatsen 

At støtte og inddrage borgeren i at få gjort hjemmet rent - under hensyntagen til borgerens ressourcer. 

Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Rengøring udføres en gang om ugen.  
Der er mulighed for at få hjælp til rengøring hver anden uge. 
 
Der gøres rent i 1 entre, 1 opholdsstue, 1 soveværelse, 1 køkken og 1 badeværelse.  
 
Hjælpen kan bestå i: 

1. Guidning og vejledning 

• Borgeren udfører selv de dele af opgaven, som borgerens funktionsevne tillader. 
• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt. 

 

2. Udluftning 

3. Inventarrengøring (inkl. sanitet) 

• Rengøring af wc-kumme, håndvask, badekar/brusekabine. Lejlighedsvis afkalkning. 
• Rengøring af køkkenbord, vask og komfur. Afrimning og afvaskning af køleskab hver 2. måned. 

Lejlighedsvis aftørring af køkkenskabslåger. 

• Rengøring af udlånshjælpemidler. 
• Støvsugning af møbler udføres ved behov. 
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4. Rengøring af overflader 

• Støvaftørring. 
• Vask af møbelflader. 
• Fjernelse af spindelvæv udføres efter behov. 
• Støvsugning af fodpaneler lejlighedsvis. 

5. Gulvrengøring 

• Støvsugning af gulvarealer og tæpper. 
• Aftørring eller vask af gulve. 

6. Skift af sengelinned 

• Skift af sengelinned ved behov. 
• Støvsugning af madras, maksimum 4 gange årligt. 
• Vending af madras, hvis det er muligt, maksimum 4 gange årligt. 

 

Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Har man behov for rengøring af mere end én entre, én stue, ét soveværelse, ét badeværelse og ét 

køkken henvises til rengøringsfirmaer eller tilkøbes hos leverandøren, hvis muligt eller hos privat firma. 
 
Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Praktisk hjælp udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring.  
 
Hvornår udføres indsatsen? 
Praktisk hjælp leveres hverdage mellem kl. 6-17. 

 
Hvis den faste dag for praktisk hjælp er på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 
nytårsaftensdag, gives erstatningshjælp på en hverdag. 

 
Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 
 

Flytning 
Hvis indsatsen ikke kan leveres den aftalte dag, skal levering tilbydes inden for en tidsramme af 3 
hverdage efter eller evt. før det oprindeligt planlagte besøg. 

 
Særlige forhold 

(xx start) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer der kan være farlige 
eller forringe sikkerhed og sundhed. (xx slut) 

Borgeren har ansvar for at stille rengøringsredskaber til rådighed for medarbejderen. Redskaberne skal 
være i arbejdsmiljømæssig tilfredsstillende stand.  

Følgende rengøringsredskaber skal være i hjemmet til udførelse af rengøringen:  

• Støvsuger med engangspose, intakt støvsugerslange og ledning, f.eks. teleskop- eller 
forlængerrør og rene klude.  
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• Gulvskrubbe eller moppe med intakte børster/mopgarn og f.eks. teleskopstang. 

Rengøringsmidler skal være miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original emballage. 

Medarbejderne må ikke anvende produkter, som indeholder klor, soda og salmiakspiritus af hensyn til 
deres sundhed og et rent miljø. 

(yy start) Produkterne skal, så vidt det er muligt, være uden faresymboler, parfume og farve. (yy slut) 

Borgere i plejeboliger med fast personale kan tilkøbe en servicepakke. 

Hvor borgeren er forpligtet til rengøring af fælles bad og toilet, kan dette indgå i hjælpen. 

 
Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret april 2022. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Indkøbsordning (Praktisk hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83.2 

Hvad er formålet med indsatsen? 
At sikre borgeren forsyninger af almindelige dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler 
 
Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgeren får købt ind 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 

Hjælp til indkøb gennem indkøbsordning omfatter levering af dagligvarer på en fast ugedag inden for et 

fast tidsinterval. Der vil kunne visiteres tid til hjælp til bestilling. Se indsatsbeskrivelsen for Hjælp til 

bestilling af varer. 

1. Iværksættelse af ydelsen 

Når en borger visiteres til indkøbsordning, orienteres leverandøren af Visitationen. Leverandøren skal 

herefter tage kontakt til borgeren og sørge for, at borger modtager skriftlig information om bestilling, 

levering og betaling. Sammen med første levering modtager borgeren et varekatalog. 

 

Første levering skal iværksættes inden for 5 hverdage efter, at leverandøren har modtaget tilmelding til 

indkøbsordning fra Visitationen.  

2. Bestilling 

Hvis borgeren selv kan bestille varer, fastsætter leverandøren i samråd med borgeren de timeintervaller 

og ugedage, hvor borgeren kan modtage en opringning og meddele sin bestilling. Dette skal kunne 

foregå i dagtimerne (kl. 8 - 15). Ved bestilling aftaler leverandør og borger et tidsrum for leveringen.  

 

Der hvor hjælperen bestiller på vegne af borgeren fastsætter leverandøren i samråd med hjælperen de 

timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8 - 

15). Ved bestilling aftaler leverandør og borger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen.  
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Bestillingen fra borger skal kunne ske telefonisk med personlig betjening. Varer skal også kunne 

bestilles over internet, hvis borgeren får hjælp til bestilling. Borgeren kan bestille varer til levering én 

gang om ugen.  

 

Akut bestilling: Der kan bestilles varer på hverdage til akut levering samme dag inden kl. 18. 

Indkøbsleverandøren skal have bestillingen i hænde senest kl. 12. 

I tilknytning til udskrivelse fra hospital, hvor fristen ikke kan overholdes, kan det være nødvendigt at 

bede evt. pårørende hjælpe med at købe ind. 

I ganske særlige tilfælde, hvor borgeren ikke benytter madservice eller har pårørende eller netværk som 

kan hjælpe, bevilges et akut indkøb ved hjemmehjælpsleverandør. 

3. Levering 

Leverandøren skal kunne levere de bestilte varer inden for det aftalte tidsrum (kl. 8 – 18) til borgerens 

bopæl, defineret som borgerens hoveddør. Er det ikke muligt at komme i kontakt med borgeren ved 

aftalt levering, tages varerne retur, borgeren hæfter for de indkøbte varer. Er det fortsat ikke muligt at 

få kontakt med borgeren skal leverandøren give Visitationen besked herom. 

Hvis borgeren modtager hjælp til bestillingen gennem hjemmehjælp, SKAL indkøbsleverandøren rette 

henvendelse til denne, hvis borger ikke åbner ol. 

 

Ved levering til borgere, der ikke er i stand til at låse op og modtage varer, skal leverandøren låse sig 

ind med udleveret nøgle, således at varerne kan bringes ind i borgerens hjem. Overdragelse af nøgler er 

udelukkende et anliggende mellem leverandøren og borgeren. Varerne bæres ind i borgers køkken. 

Køle- og frostvarer sættes i køleskab og fryser. Svær emballage åbnes efter aftale med borger.   

Varerne må ikke efterlades i opgang eller andre steder uden for borgerens bolig, medmindre 

leverandøren har lavet en aftale herom med borgeren. 

 

Adgang til borgerens hjem med udleveret nøgle må kun finde sted, når borgeren er hjemme.  

 

Leveringsdage og helligdage: 

Leverandøren skal sikre, at der i uger med helligdag/-dage foretages indkøb op til helligdagen/dagene, 

således at borgeren har mad og drikkevarer i boligen. Leverandøren kan også tilbyde borgeren at levere 

i weekend eller på helligdage. 

 

Forsinkelser og aflysninger: 

Leverandøren må ikke aflyse planlagte leveringer. Såfremt borgeren ønsker at ændre en aftalt levering, 

skal borgeren kontakte leverandøren telefonisk senest dagen før inden kl. 12 med forslag om en ny 

dato. 

 

Hvis leverandøren kommer mere end en time før eller efter det på forhånd aftalte tidspunkt, skal 

leverandøren sørge for at borgeren modtager besked herom. Samtidig skal der aftales et nyt tidspunkt 

for levering. 

4. Betaling 

Betaling for udbringning af varer: 

Udbringningen er gratis for borgeren.  
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Borger afregner med leverandøren for de bestilte varer. Afregningen er udelukkende et anliggende 

mellem leverandøren og borgeren.  

 

Betaling for vareindkøbet: 

Borgerens betaling for selve varerne kan ske månedligt via Betalings Service, netbank eller anden form, 

der aftales mellem borger og leverandør.  

 

Kommunen hæfter ikke for eventuelle økonomiske udeståender mellem en borger og dennes 

indkøbsleverandør. 

 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 

Virksomheder godkendt af Gentofte Kommune til at levere indkøb. 

Hvornår udføres indsatsen? 

Leveringen forgår på et fast aftalt tidspunkt på hverdage i tidsrummet k. 8 – 18. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 

Levering af indkøb kan ikke aflyses 

Revideret (dato og år) 

Revideret maj 2020 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Hjælp til bestilling af varer (Praktisk hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83.2 

Hvad er formålet med indsatsen? 
At sikre hjælp til bestilling af dagligvarer som kolonialvarer og husholdningsartikler ved at bestille varer 
hos en indkøbsleverandør. 

 
At sikre hjælp til bestilling af madservice. 
 
Kvalitetsmål for indsatsen 
At medarbejderen er økonomisk bevidst på borgerens vegne. 
 
At medarbejderen motiverer borgeren til at købe ernæringsrigtig kost. 
 
At borgeren deltager i de supplerende indkøbsaktiviteter i videst mulige omfang. 

 
At der ikke er madvarer, som er 'for gamle'. 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 

A. Hjælp til bestilling af varer hos indkøbsleverandør  

 
Hjælpen kan bestå i: 
 

1. Guidning og vejledning 

• Borgeren udfører selv de dele af opgaven, som borgerens funktionsevne tillader 
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• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 
• Der lægges vægt på, at borgeren selv deltager i planlægningen af indkøb 

• Vejledning om kost og nødvendigt væskeindtag 
 
2. Hjælp til at overskue beholdningen af dagligvarer, og hvad der skal købes ind 

• Motivere til indkøb af mad og drikkevarer 
 
3. Bestilling af varer 

• Skrivning af bestillingsseddel 

• Bestillingen fra borger kan ske telefonisk med personlig betjening eller e-mail/internet 
• Borgeren kan få hjælp til at bestille varer én gang om ugen 
• Hjemmehjælperen bestiller på vegne af borgeren og fastsætter i samråd med borger og 

leverandøren af indkøbsordning de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette 
skal kunne foregå i dagtimerne (kl. 8 - 15) Ved bestilling aftaler leverandør og 
borger/hjemmehjælpsleverandøren et tidsrum for leveringen.  

 
Se indsatsbeskrivelse for Indkøbsordning for yderligere information om levering m.v. 
 

B. Hjælp til bestilling af madservice  

1. Guidning og vejledning 

• Borgeren udfører selv de dele af opgaven, som borgerens funktionsevne tillader 
• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt 
• Der lægges vægt på, at borgeren selv deltager i planlægningen af bestilling af mad 

 
2. Bestilling af varer 

• Udfyldelse af bestillingsseddel 
• Bestillingen fra borger kan ske telefonisk med personlig betjening eller e-mail/internet  
• Borgeren kan få hjælp til at bestille varer én gang om ugen  

 
Hjemmehjælperen bestiller på vegne af borgeren og fastsætter i samråd med borger og leverandøren af 
indkøbsordning de timeintervaller og ugedage, hvor bestilling kan afgives. Dette skal kunne foregå i 
dagtimerne (kl. 8 - 15). 
 

Hvad indgår ikke i indsatsen? 

Der købes ikke ind i butikker og bestilles kun varer gennem indkøbsordning og / eller 

madserviceleverandør. 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Praktisk hjælp udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring.  
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Praktisk hjælp til bestilling af varer leveres svarende til tidsrummet for bestilling af indkøb og / eller 

madservice. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Hjælpen skal altid leveres inden for det tidsrum, hvor der er aftalt bestilling hos leverandøren.  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 
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Flytning 
Indsatsen til indkøbsordning kan ikke flyttes til en anden dag, da ydelsen er aftalt med leverandør af 

indkøbsordning. 

 
Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Indkøb variabel tid – Hævning af kontanter i bank (Praktisk hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83.2 

Hvad er formålet med indsatsen? 

At medvirke ved ærinder til udbetaling af kontanter. 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgere har kontanter til rådighed. 
 

Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Hjælp til udbetaling af kontanter  

• Der kan ydes hjælp til afhentning af penge i bank i de tilfælde, hvor borgeren er ude af stand til 
at besøge banken, eller hvor pårørende eller andet netværk ikke kan hjælpe til. Det er en 
betingelse, at borgeren underskriver en fuldmagt. 

• Medarbejderen må højst hæve 1.500 kr. ad gangen og kun med éngangsfuldmagt. 

 

Hvad indgår ikke i indsatsen? 

Hævning på kort eller brug af pin-kode. 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Praktisk hjælp udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring.  
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Praktisk hjælp Indkøb variabel tid indsats leveres hverdage mellem kl. 8-15, og indenfor den 

pågældende banks åbningstid. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Hjælpen skal altid leveres inden for det tidsrum, hvor der er aftalt. 
 
Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 
 
Særlige forhold 

Medarbejderen må aldrig benytte borgerens Dankort/hævekort, eller modtage PIN koden og andre 
sikkerhedskoder (der visiteres tid under hensyntagen til borgerens bopæl beliggenhed ift. 
udbetalingssted.) 
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Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Tøjvask (Praktisk hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83.2 

Hvad er formålet med indsatsen? 

At vaske borgerens tøj, så det er rent og sundhedsmæssigt forsvarligt 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At støtte og inddrage borgeren i videst mulige omfang i at få vasket tøj og lagt tøjet på plads - under 

hensyntagen til borgerens ressourcer. 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Hjælpen kan bestå i: 

1. Guidning og vejledning 

• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt. 

2. Sortere vasketøj 

• I samråd med borgeren sorteres tøjet i de vaskeprogrammer tøjet kan tåle.  
• Hjælp til pakning af vasketøj, tøj til renseri og/eller til linnedservice. 
• Hjælp til pakning af tøj, der skal sendes i byen til strygning /rulning eller reparation. 

3. Vaske tøj og tekstiler 

• Der vaskes tøj efter behov i enten borgerens egen vaskemaskine, i fælles maskine i 
ejendommen eller på møntvaskeri. 

• Medarbejderen forlader hjemmet, kælderen eller vaskeriet, mens tøjet vaskes. 

4. Tørre tøj og tekstiler 

• Ophængning/nedtagning af tøj fra tørresnor eller stativ 
• Tørring af tøj i egen tørretumbler, i fællesvaskeri eller på møntvaskeri  

5. Lægge tøj sammen og på plads 

• I samråd med borgeren lægges tøjet sammen og på plads 

• Ophængning af skjorter og kjoler m.v. på bøjler  

6. Undtagelsesvis kan borgeren få hjælp til 

• Håndvask af tøj i meget små mængder 
• Små-reparationer af tøj 

 
Hvad indgår ikke i indsatsen? 

Strygning og rulning udføres ikke. 

 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Praktisk hjælp udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring.  
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Hvornår udføres indsatsen? 

Praktisk hjælp leveres hverdage mellem kl. 6-17. 
 

Helligdage 
Hvis den faste dag for praktisk hjælp er på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag, gives erstatningshjælp på en hverdag. 

 
Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 

  

Flytning 
Hvis indsatsen ikke kan leveres den aftalte dag, skal levering tilbydes inden for en tidsramme af 3 
hverdage efter eller evt. før det oprindeligt planlagte besøg. 

 
Særlige forhold 

(xx start) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer der kan være farlige 
eller forringe sikkerhed og sundhed. (xx slut) 
 

Borgeren har ansvar for, at vaskemaskine, tørretumbler, tørrestativ, der stilles til rådighed, er i 
sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og let tilgængelig. 

Tøj er normalt vaskbare beklædningsgenstande og f.eks. sengelinned, håndklæder, vaskeklude, 
karklude, viskestykker. 

Vaskemidlerne skal være miljømærkede, varedeklarerede på dansk og i original emballage 

Medarbejderne må ikke anvende klorholdige produkter og soda af hensyn til bevarelse af deres sundhed 
og et rent miljø. 

 
Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret april 2022. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Anrette og servere mad og drikke (Praktisk hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 
Lov om Social Service § 83.2 
 
Hvad er formålet med indsatsen? 

At sikre, at borgeren får tilbud om mad og drikke. 

 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At medvirke til at sikre at borgeren får mad og drikke. 
 
At maden er veltilberedt og ser indbydende ud. 
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At forebygge unødigt vægttab eller vægtøgning. 
 

Kosten skal være i overensstemmelse med borgernes forventninger og vaner, og så vidt muligt afspejle 
de individuelle ønsker og behov. 
 
At medarbejderen kan vejlede borgerne om ernæringsrigtig kost. 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Der gives hjælp til tilberedning og/eller anretning af mad. 
 
Hjælpen kan bestå i: 

1. Guidning og vejledning 

• Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i, at borgeren selv skal udføre det, som 
borgerens funktionsevne tillader. 

• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt. 
• Rådgivning om sund og ernæringsrigtig kost. 

2. Åbning af emballage 

3. Morgenmad 

• Tilberedning af grød og æg. 
• Ophældning af morgenmadsprodukter. 
• Smøre brød. 
• Lave kaffe og te. 

4. Frokost og aftensmad 

• Anrette maden på tallerken. 
• Hjælp til opvarmning af mad. 

• Servere det brød, som er smurt tidligere. 
• Lave te/kaffe. 

5. Borddækning, anretning og afrydning 

6. Opvask 

• I dagvagten vaskes det brugte service op i hånden og opvaskemaskine, og sættes på plads.  
• I aftenvagten skylles service af og sættes til side i køkkenet.  

 

Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Der vaskes ikke op efter gæster. 
 
Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Praktisk hjælp udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring. 
 
Hjælpen udføres af medarbejdere med relevant kompetenceniveau i forhold til opgaven. 
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Hele døgnet – og alle dage. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  
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Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 

  

Flytning 
Hjælp skal altid udføres samme dag. 

 
Særlige forhold 
I forbindelse med indsatsen kan også leveres Madservice. 

(xx start) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer der kan være farlige 
eller forringe sikkerhed og sundhed. (xx slut) 

 
Borgeren har ansvar for, at det opvaskemiddel, der stilles til rådighed, er miljøvenligt, varedeklareret på 
dansk og i original emballage. 
 
Ved anvendelse af opvaskemaskine har borgeren ligeledes ansvar for at maskinen er i forsvarlig stand 
og at de midler, der skal anvendes forefindes, er miljøvenlige, varedeklarerede på dansk og i original 
emballage. 
 
Fødevarer, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet, kasseres i samråd med borgeren. 

 
Rask ægtefælle skal tilberede frokost til borgeren, rydde op og vaske op. 
 
Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret april 2022. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Madservice (Praktisk hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83.3 

Hvad er formålet med indsatsen? 

At sikre at borgeren får frokost og / eller aftensmad. 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At medvirke til at sikre at borgeren får mad. 

• At maden er veltillavet og ser indbydende ud. 
• At forebygge unødigt vægttab. 
• At emballagen er let at åbne. 
• At der er valgmuligheder. 
 

Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Levering af frokost og / eller aftensmad som varm mad eller kølet mad efter borgerens valg. Der kan 
visiteres til madservice en eller flere dage om ugen. 
 
Maden leveres som normal kost, mens diætkost kræver særlig aftale. Alle kostformer kan leveres som 
værende ”kost til småtspisende” og vegetar. 
 
Borgeren kan vælge hovedret og bi-ret eller kun hovedret. Der kan ikke vælges bi-ret alene. 
Der kan dagligt vælges mellem fisk, vegetar og kød.  
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Borgeren skal vælge retter for 14 dage af gangen. 
 

Der kan bestilles/afbestilles senest dagen før kl. 12:00. Der kan ikke bestilles/afbestilles på lørdage, 
søndage og helligdage. Borgeren skal selv sørge for rettidig afbestilling. Såfremt der ikke er afbestilt 
rettidigt, opkræves betaling for maden. 
 
Der kan visiteres hjælp til at anrette og servere maden. 
For borgere, som bor i en bebyggelse, hvor der er Café, kan der visiteres hjælp til at komme derhen. 
 
Diætkost ordineres af læge og visiteres af Visitationen. 
 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 

Virksomheder godkendt af Gentofte Kommune til at levere Madservice 

Hvornår udføres indsatsen? 
Varm mad leveres alle dage året rundt i tidsrummene kl. 11:00 – 13.30 og kl. 16.30 – 19. 
 
Kølet mad leveres på hverdage kl. 9 – 13. 
 
Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 

Levering af madservice kan ikke aflyses. 

Særlige forhold 
Der er egenbetaling for indsatsen. Taksten fastsættes af Kommunalbestyrelsen en gang om året. 
 
Hvis borgeren modtager social pension, vil egenbetalingen blive trukket fra inden pensionen udbetales.  
 
Borgere, som ikke modtager pension, får en regning fra leverandøren. 
 

Bor borgeren i opgang og ikke selv kan åbne hoveddøren, skal der afleveres en nøgle til leverandørens 
chauffør. 
 
I plejeboliger med hjemmehjælp køber borgeren maden via den leverandør, der er valgt af 
Kommunalbestyrelsen. 
 
I plejeboliger med fast personale er maden en del af servicepakken, hvis borgeren ikke selv kan anrette 
maden samt rydde op / vaske op. 
 
Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Personlig hjælp 

Personlig hygiejne (Personlig hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 
Lov om Social Service § 83.1 

 
Hvad er formålet med indsatsen? 
At borgeren oplever velvære, og kan opretholde sociale kontakter. 
 
At borgeren får tøjet på og af, så borgeren er klædt efter eget ønske og situation. 
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Kvalitetsmål for indsatsen 

At støtte og inddrage borgeren i at få udført personlig hygiejne under hensyntagen til borgerens 

ressourcer. 

Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Hjælpen kan bestå i: 

1. Guidning og vejledning 

• Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i at borgeren selv skal udføre det, som 
borgerens funktionsevne tillader. 

• Hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt. 
• Hjælpe borgeren til at vurdere om tøjet er rent og helt samt hjælpe borgeren med at sikre at 

tøjet passer til situationen. 

2.  Hjælp til vask og bad 

• Hjælp til vask af kroppen ved bruser, ved håndvask eller i sengen. 
• Hårvask 
• Tørring af krop. 

3. Tandbørstning, rengøring af protese og mundpleje 

• Morgen og aften, samt ved særlige behov. 

4. Fodbad 

5. Barbering  

• Barbering i ansigtet med elektrisk barbermaskine eller skraber. 

6. Efter hårvask 

• Tørre hår med håndklæde eller føntørrer og rede hår. 

7. Fodpleje og negleklipning 

• Hjælp til klipning og rensning af negle på hænder og fødder. Negleklipning foretages kun, hvor 
der ikke er forhold, som kræver fodterapeut eller redskaber ud over en almindelig neglesaks. Det 
er medarbejderen, der vurderer om negleklipningen kan foretages forsvarligt. I tvivlstilfælde 
kontaktes egen læge. 

8. Hudpleje med anvendelse af almindelige hudplejemidler, der kan købes i håndkøb. 

9. Hjælp til på- og aftagning af tøj 

10. Oprydning 

• Oprydning og aftørring i badeværelset 
• Fjernelse af affald 
• Snavset tøj lægges til vask 

11. Sengeredning 

12. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler, som ikke er omfattet af sundhedslovsindsatser – f.eks. 

høreapparat 
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• Hjælpe med at sætte høreapparat korrekt 
• Rengøring høreapparat 

• Skifte og montere batterier eller andet tilbehør. 
 

Hvad indgår ikke i indsatsen? 
Ved behov for mere end fodpleje (klipning og rensning af negle) henvises til fodterapeut. 
 
Hår oprulles ikke. Der henvises til frisør. 
 
Hudpleje omfatter ikke lægeordinerede behandlingsmidler. Der henvises til læge og 
sundhedslovsindsatser. 

 
Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Personlig hjælp udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring. 
 
Hjælpen udføres af medarbejdere med relevant kompetenceniveau i forhold til opgaven. 
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Personlig hygiejne (bortset fra bad) leveres hele døgnet alle ugedage. 

Bad leveres på hverdage i tidsrummet: Kl. 06 – 17. 
 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 
  

Flytning 
Personlig hygiejne skal altid udføres samme dag. 

 
Særlige forhold 
Hjælp til bad gives 2 gange om ugen. Ved særlige behov tilbydes bad hyppigere, eksempelvis ved 
inkontinens. 
 
Borgeren må vise forståelse for, at det kan være nødvendigt at ændre ved møbleringen og / eller 
benytte hjælpemidler i badeværelset for at sikre, at medarbejderen kan udføre opgaverne og undgår 
skader. 
 

Borgere, hvor eget badeværelse er uegnet til bad, hvor der ikke er plads til både borger og medarbejder 
eller hvor badeværelset er beliggende på en etage i boligen, som borgeren ikke kan benytte, kan 
tilbydes bad i dagcenter eller daghjem. 
 
Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø tilbydes ikke hjælp til karbad, hvor borgeren ligger ned. 
 
Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 
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Udskillelser (Personlig hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83.1 

Hvad er formålet med indsatsen? 

At medvirke til at sikre, at borgeren kan komme af med affaldsstoffer fra blære og tarm. 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgeren kan komme af med affaldsstoffer fra blære og tarm. 
 
At hjælpen er medvirkende til at borgeren kan føle sig tryg og veltilpas, og opretholde sociale kontakter. 
 
At blufærdighed og personlig integritet respekteres. 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 

Hjælpen kan bestå i: 

1. Guidning og vejledning 

• Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i at borgeren selv skal udføre det, som 

borgerens funktionsevne tillader. 
• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt. 

2. Bistand under toiletbesøget 

• At borgeren er alene i den udstrækning det kan lade sig gøre. 
• Borgere med demens kan have behov for, at medarbejderen er nærværende under hele 

toiletbesøget, og fastholder opmærksomheden på det nødvendige. 

3. Kolbe/bækken 

• Ved behov anvendes urinkolbe / bækken i sengen. 

4. Afvaskning/aftørring 

5. Bleskift og skift af urinkondom  

6. Borgeren tilbydes håndvask efter toiletbesøg 

7. Observation 

• Urin og afføring observeres. 
• Observerede ændringer rapporteres. 
• Ved forstoppelse og sparsom vandladning vejledes borgeren til at drikke mere væske. 

8. Oprydning 

• Tømning og rengøring af bækken, kolbe, toiletstol eller toiletspand. 
• Bortskaffelse af affald. 

 
Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 

Personlig hjælp udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring. 
 
Hjælpen udføres af medarbejdere med relevant kompetenceniveau i forhold til opgaven. 
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Hele døgnet – og alle dage. 
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Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 

borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 

Flytning 
Udskillelser skal altid udføres samme dag. 

 
Særlige forhold 
Hvis badeværelset skønnes uhensigtsmæssigt at benytte for borgeren, f.eks. ved for lidt plads eller 
placering på en anden etage vil medarbejderen anbefale brug af bækkenstol/toiletstol.  
 
Borgeren må vise forståelse for, at det kan være nødvendigt at ændre ved møbleringen i badeværelset 
for at sikre at medarbejderen kan udføre opgaverne og undgår skader. 
 
Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Ernæring (Personlig hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 
Lov om Social Service § 83.1  
 
Hvad er formålet med indsatsen? 

At medvirke til at sikre, at borgeren indtager tilstrækkelige mængder ernæringsrigtig mad og væske. 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgeren indtager tilstrækkelige mængder ernæringsrigtig mad og væske. 
 

At borgeren får den fornødne hjælp til at spise og drikke. 
 
At forebygge unødigt vægttab eller vægtøgning. 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Hjælpen kan bestå i: 

1. Guidning og vejledning 

• Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i at borgeren selv skal udføre det, som 
borgerens funktionsevne tillader. 

• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt. 
• Guide og støtte borgeren til så vidt muligt at spise selv, eventuelt skæres maden ud i mundrette 

stykker. 

2. Madning helt eller delvist 

• Præsentation af maden inden den udskæres, blendes, moses eller lignende. 
• At skabe ro omkring måltidet. 
• Der skal gives den fornødne tid til at spise, drikke og føre samtale under måltidet. 
• Oprydning og soignering efter måltidet. 
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3. Observation af føde- og væskeindtag 

• Opmærksomhed på om borgeren spiser og drikker den ønskede mængde. 
• Der tilbydes varierende slags væske og måltider. 

 
Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Ernæring udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring. 
 
Hjælpen udføres af medarbejdere med relevant kompetenceniveau i forhold til opgaven. 
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Hele døgnet - og alle dage. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 

 

Flytning 
Ernæring skal altid udføres samme dag. 

 
Særlige forhold 

Borgere kan tilbydes særlige spiseredskaber, særligt bestik o.l. 

Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Mobilitet (Personlig hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 
Lov om Social Service § 83.1 
 
Hvad er formålet med indsatsen? 

At hjælpe borgeren med at komme fra ”A til B” på den mest skånsomme og mindst belastende måde for 

både borger og medarbejder - samt ved inddragelse af borgerens egne ressourcer. 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgeren er tryg under forflytningen. 

 
At opnå så høj grad af selvstændighed som muligt. 
 
At medarbejderne ikke får arbejdsskader eller nedslidning grundet forflytningsarbejde. 
 
At Gentofte Kommunes forflytningspolitik (bilag 9) efterleves. 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Forflytning kan forekomme i forbindelse med at en borger hjælpes ved toiletbesøg, på- og afklædning, 

personlig hygiejne, sengeredning, vending i seng, at rejse sig fra seng/stol og sætte sig en (køre)stol, 
transport inde eller transport til café ved bebyggelsen.  
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Hjælpen kan bestå i: 

1. Guidning og vejledning 

• Der guides, støttes og vejledes med udgangspunkt i at borgeren selv skal udføre det, som 
borgerens funktionsevne tillader. 

• Der ydes hjælp til at strukturere og koordinere handlingerne hensigtsmæssigt. 
• Det aftales med borgeren, hvad medarbejderne gør, og hvad borgeren selv skal gøre. 

 

2. Risikovurdering 

• Forflytningen skal vurderes. Vurderingen omfatter bl.a.: Pladsforholdene, arbejdshøjder, 

underlag (stabilt og skridsikkert), passager fra "A til B", samt vurdering af borgerens eventuelle 
reaktioner under forflytningen. 

• Vendings- og lejeringssituationerne skal vurderes. Vurderingen omfatter bl.a.: Pladsforholdene, 
arbejdshøjder, underlag (stabilt og skridsikkert), adgangsforhold samt vurdering af borgerens 
eventuelle reaktioner under vendingen- og lejringen. 

• Er det besluttet, at der skal benyttes hjælpemidler, skal alle medarbejdere altid benytte dem, 
medmindre andet er aftalt (f.eks. hvis borgerens funktionsniveau varierer over døgnet). 

 

3. Fastlæggelse af forflytningsteknik 

• Udarbejdelse af skriftlig plan for forflytningen. 
• Medarbejderne vejledes. 

4. Gennemførelse af selve forflytningen og vending / lejring 

5. Observation 

• Hud, ledstillinger og muskeltonus (muskelspænding), og ændringer rapporteres. 
 

Hvad indgår ikke i indsatsen? 

Forflytning og vending / lejring udføres kun, hvis det er blevet risikovurderet og skønnet forsvarlig at 

udføre med eller uden hjælpemidler. 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Mobilitet udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring. 
 
Hjælpen udføres af medarbejdere med relevant kompetenceniveau i forhold til opgaven. 
  
Risikovurdering foretages af medarbejdere med særlige kompetencer inden for forflytninger og 
forflytningshjælpemidler. 
 

Hvornår udføres indsatsen? 

Hele døgnet – og alle dage. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 
Leverandøren kan ikke aflyse indsatsen. 

Forsinkelse  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på 1 time eller mere. 

  

Flytning 
Mobilitet skal altid udføres samme dag. 
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Særlige forhold 

Forflytningspolitikken skal altid følges (se Bilag 9). 
 
Arbejdsmiljørepræsentantens anvisninger skal altid følges. HR Arbejdsmiljø kan evt. inddrages i 
løsningsforslag. 
 

Der kan være situationer, hvor det er påkrævet at anvende personlift, loftslift, trappelift eller særlige 

teknikker til forflytningen 

Revideret (dato og år) 

Administrativt revideret maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Tilsyn og omsorg (Personlig hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 
Lov om Social Service §§ 83.1. 

 
Hvilke indsatser kan indgå i pakken? 
Tilsyn og omsorg gives efter en individuel vurdering, hvor indholdet i indsatsen ikke nødvendigvis 
indeholder konkrete opgaver. 
 
Hjælpen har til formål at støtte borgere med psykisk sygdom, demens, borgere med særlige 
adfærdsmæssige udfordringer. 
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Tilsyn og omsorg leveres hverdage i dagtiden kl. 6.00 – 17.00 og om aftenen kl. 17.00 – 23.00. 
 
Revideret (dato og år) 

Administrativt beskrevet maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Hjælper nr. 2 (Personlig hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 
Lov om Social Service §§ 83.1. 
 
Hvilke indsatser kan indgå i pakken? 
Hjælper nr. 2 gives efter en individuel vurdering, hvor der er brug for 2 personer. 

 
Hvornår udføres indsatsen? 
Hjælper nr. 2 leveres alle dage hele døgnet. 
 
Revideret (dato og år) 

Administrativt beskrevet maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 
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Hjælp til hverdagens aktiviteter (Personlig hjælp) 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 
Lov om Social Service § 83.1 
 
Hvad er formålet med indsatsen? 

Hjælp til hverdagens aktiviteter 

Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Hjælp til hverdagens aktiviteter indeholder f.eks. hjælp til struktur, hjælp til breve, kontakt til 
pårørende, hjælp til aftaler. 
 
Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Hjælp til hverdagens aktiviteter udføres af medarbejdere, der har gennemgået en grundig oplæring. 
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Hjælp til hverdagens aktiviteter leveres hverdage i dagtiden kl. 6.00 – 17.00 

Revideret (dato og år) 

Administrativt oprettet maj 2020. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Rehabiliteringsforløb 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 83a Rehabiliteringsforløb. 

Hvad er formålet med indsatsen? 

At borgeren generhverver tabte almindelige daglige færdigheder. 

Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgere med potentiale for forbedring af funktionsevne tilbydes et korterevarende, helhedsorienteret, 
tværfagligt og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, der indeholder konkrete individuelle mål for 
rehabiliteringsforløbet. 
 
At Tværgående Træningsteam samarbejder om rehabiliteringsindsatsen med borgerens leverandør af 
hjemmehjælp, og at det på tværs af faggrupper aftales, hvordan deres respektive indsats kan bidrage til 
realisering af målsætningerne for rehabiliteringsforløbet. 

 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Tværgående Træningsteams faglige vurdering af borgerens forbedringspotentiale og borgerens egne 
ønsker om forbedring er rammen for forløbets indhold og varighed.  
 
Indsatsen består af rehabilitering/træning, herunder guidning og vejledning i relation til følgende 
områder, hvis borgers behov og ønsker tilsiger det: 
 
Personlig hjælp: 

• Personlig hygiejne, herunder på- og afklædning, bad, øvre/nedre toilette mv 

• Toiletbesøg 
• Ernæring 
• Mobilitet 
• Hverdagens aktiviteter 

 
Praktisk hjælp: 
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• Indkøb 
• Tøjvask 

• Tilberede/anrette mad og drikke 
 
Tværgående Træningsteam er udfører for rehabilitering og instruerer og vejleder plejepersonalet i, 
hvordan den kompenserende hjælp bedst muligt tilrettelægges, så den understøtter 
rehabiliteringsforløbet hos borgeren.  
 
Det er Tværgående Træningsteams opgave at være forløbsansvarlige, hvilket indbefatter, at de er 
ansvarlige for at styre forløbet, samt at sikre at de samarbejdspartnere, der er omkring borgeren, bliver 
informeret og inddraget i forløbet, så rehabiliteringsforløbet for borgeren bliver så målrettet som muligt. 

Det er ligeledes den forløbsansvarliges rolle at have viden om og kunne henvise til relevante tilbud, der 
kan støtte op om indsatsen under og efter endt rehabiliteringsforløb. 
 
Ved afslutning af forløbet udarbejder terapeuten fra Tværgående Træningsteam en beskrivelse af 
forløbet og status i forhold til målopfyldelse til Pleje & Sundhed - Myndighed. 
 
Under rehabiliteringsforløbet kan borgeren bevilges den nødvendige kompenserende hjælp og støtte til 
at nå målene.  
 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 

Tværgående Træningsteam 

Hvornår udføres indsatsen? 

Kl. 8 – 15 på hverdage. Efter særlig aftale også på hverdage udenfor dette tidsrum. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes, modtager borgeren indsatsen på et andet tidspunkt. 

Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Genoptræning 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 86, stk. 1 Genoptræning. 

Hvad er formålet med indsatsen? 

Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller 

bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt.    

Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgeren inden for en tidsafgrænset periode generhverver funktionsniveau/funktionsevne ud fra 
borgerens forudsætninger i forhold til alder, sygdom eller skade. 
 
At borgerens evne til at klare sig fremmes og at den daglige tilværelse lettes. 
 
At inddrage borgeren i fastsættelse af mål. 

 
At borgeren får forståelse for betydningen af at vedligeholde sin funktionsevnen.  
 
At lægge en plan sammen med borgeren med henblik på at borgeren kan vedligeholde sin 
funktionsevne. 
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Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Genoptræning er en målrettet samarbejdsproces mellem borger og eventuelt pårørende og 

medarbejdere, hvor funktionsevnen kan forbedres gennem målrettet støtte. 
 
Der udarbejdes mål og plan for indsatsen i tæt samarbejde med borgeren. Herunder aftaler med borger 
om konkrete træningsindsatser og forventningsafstemning om forløbet. Målene er relateret til 
hverdagslivet og beskriver en udvikling af funktionsevnen; bevægelse- og aktivitetsmæssigt.  
 
Genoptræning omfatter træning af kroppens funktion og træning af aktiviteter dvs. træning af 
funktionsnedsættelser i relation til for eksempel bevægeapparatet og aktivitetsbegrænsninger. Digitalt 
understøttet træning indgår efter terapeutfaglig vurdering. 

 
Indsatsen gives som udgangspunkt på hold – ved behov gives individuel træning.  
 
Indsatsen kan foregå både ambulant og under et midlertidigt døgnophold samt i borgerens egen bolig 
inkl. plejebolig. 
 
Træningsforløbet afsluttes, når målet med genoptræningen er nået, eller hvis målet efter en terapeutisk 
vurdering ikke kan nås. 
 

Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Terapien:  
Borgere på rehabiliteringsdøgnophold på Tranehaven. 
 
Borgere til ambulant genoptræning modtager som udgangspunkt genoptræning ved Terapien på 
træningscentre i Tranehavens regi. 
 
Borgere som bor i eget hjem og ikke modtager hjemmehjælp eller kun modtager rengøring og ikke kan 
komme til ambulant træning pga. nedsat funktionsniveau, modtager hjemmetræning ved Terapien.  
 

Tværgående Træningsteam:  
Borgere, som får mere hjemmehjælp/hjemmesygepleje end rengøring eller borgere, som bor i plejebolig 
eller er på aflastningsophold og ikke kan komme til ambulant træning pga. nedsat funktionsniveau, 
modtager hjemmetræning ved Tværgående Træningsteam, hvis formålet med træningen er at forbedre 
daglige aktiviteter/ADL. 
 
Hvornår udføres indsatsen? 

Kl. 8 – 15 på hverdage. Efter særlig aftale også på hverdage udenfor dette tidsrum. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes, modtager borgeren indsatsen på et andet tidspunkt. Hvis 

borgeren udebliver gentagne gange, modtager borgeren ikke indsatsen på andet tidspunkt.    

Særlige forhold 

Borgere, som pga. nedsat funktionsevne har brug for kørsel til og fra træning, kan få bevilget kørsel. 
Det er en mindre brugerbetaling på denne kørsel. 

 
Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Vedligeholdende træning 

Hvad er indsatsens lovgrundlag? 

Lov om Social Service § 86, stk. 2. 
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Hvad er formålet med indsatsen? 
Formålet med vedligeholdende træning er, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne; bevægelses- og 

aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt.  
 
Kvalitetsmål for indsatsen 
At borgeren inden for en tidsafgrænset periode får støtte til at vedligeholde sin hidtidige 
funktionsniveau/funktionsevne ud fra borgerens forudsætninger i forhold til alder og sygdom. 
 
At borgerens evne til at klare sig selv fremmes og at den daglige tilværelse lettes. 
 
At inddrage borgeren i fastsættelse af mål. 

 
At borgeren får forståelse for betydningen af at vedligeholde sin funktionsevnen.  
 
At lægge en plan sammen med borgeren med henblik på at borgeren kan vedligeholde sin 
funktionsevne. 
 
Hvilke opgaver indgår i indsatsen? 
Vedligeholdende træning er en målrettet samarbejdsproces mellem borger og eventuelt pårørende og 
personale i en tidsafgrænset periode, hvor målet er at borgerens funktionsevnen ikke forværres eller 

den fastholdes gennem en målrettet støtte. 
 
Der udarbejdes mål og plan for indsatsen i tæt samarbejde med borgeren. Herunder aftaler med borger 
om konkrete træningsindsatser og forventningsafstemning om forløbet. Indsatsen tilrettelægges så 
borgeren ved afslutning af forløbet selv kan tage ansvar for fremadrettet at vedligeholde sin 
funktionsevne. 
 
Vedligeholdende træning omfatter træning af kroppens funktion og træning af aktiviteter dvs. træning 
af funktionsnedsættelser i relation til for eksempel bevægeapparatet og aktivitetsbegrænsninger. 
Digitalt understøttet træning indgår efter terapeutfaglig vurdering. 

 
Indsatsen gives som udgangspunkt på hold 1-2 gange om ugen – ved behov kan der gives individuel 
træning. 
 
Indsatsen kan foregå både ambulant og under et midlertidigt døgnophold samt i borgerens egen bolig 
inkl. plejebolig. 
 
Træningsforløbet afsluttes, når målet med optræningen er nået, eller hvis målet efter en terapeutisk 
vurdering ikke kan nås. 

 
Hvem kan levere indsatsen?  Kompetencekrav 
Terapien:  
Borgere på rehabiliteringsdøgnophold på Tranehaven. 
 
Borgere til ambulant vedligeholdende træning modtager som udgangspunkt træning ved Terapien på 
træningscentre i Tranehavens regi. 
 
Borgere som bor i eget hjem og ikke modtager hjemmehjælp eller kun modtager rengøring og ikke kan 

komme til ambulant træning pga. nedsat funktionsniveau, modtager hjemmetræning ved Terapien.  
 
Tværgående Træningsteam:  
Borgere, som får mere hjemmehjælp/hjemmesygepleje end rengøring eller borgere, som bor i plejebolig 
eller er på aflastningsophold og ikke kan komme til ambulant træning pga. nedsat funktionsniveau, 
modtager hjemmetræning ved Tværgående Træningsteam, hvis formålet med træningen er at 
vedligeholde daglige aktiviteter/ADL. 
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Hvornår udføres indsatsen? 

Kl. 8 – 15 på hverdage. Efter særlig aftale også på hverdage udenfor dette tidsrum. 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes 

Hvis indsatsen ændres, aflyses eller forsinkes, modtager borgeren indsatsen på et andet tidspunkt. Hvis 

borgeren udebliver gentagne gange, modtager borgeren ikke indsatsen på andet tidspunkt.    

Særlige forhold 

Borgere, som pga. nedsat funktionsevne har brug for kørsel til og fra træning, kan få bevilget kørsel. 
Det er en mindre brugerbetaling på denne kørsel. 

 
Godkendt (dato og år) 

Forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022. 

Delegerede sygeplejeindsatser 

Hjemmeplejeleverandørerne leverer sygeplejeindsatser efter Sundhedsloven §138 i et samarbejde med 

hjemmesygeplejen i Gentofte Kommune. Hjemmehjælpsleverandørerne leverer sygeplejeindsatserne i 

forhold til gældende instrukser / vejledninger for området. 
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5. Bilag 

Bilag 1: Lov om Social Service §§ 83, 83a og 86. 

Bilag 2: Anvendte begreber. 

Bilag 3: Gentofte Kommunes tilsynspolitik. 

Bilag 4: Borgerens rettigheder og pligter. 

Bilag 5: Borgerens klagemuligheder. 

Bilag 6: Samarbejde mellem myndighed og leverandør ved § 83 hos borgere, som ikke bor i plejebolig 

Bilag 7: Krav til leverandøren af § 83 til borgere, som ikke bor i plejebolig 

Bilag 8: Gentofte Kommunes Værdighedspolitik. 

Bilag 9: Forflytningspolitik. 

 

 

  



Gentofte Kommune 

Forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022 

Sagsnr. EMN-2022-02982 

 

 62 

Bilag 1: Lovgivning13. 

Lov om Social Service §§ 83 – 86. 

Kapitel 16  

Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 

§ 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

1) personlig hjælp og pleje, 

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 

3) madservice. 

• Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. 

• Stk. 3. Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil 

kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1. 

• Stk. 4. Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe 

væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

• Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. 

Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. 

• Stk. 6. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens 

behov for hjælp efter § 83. 

• Stk. 7. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79. 

• Stk. 8. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt 

respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).  

§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat 

funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for  

hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.  

• Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet.  

• Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under 

rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. 

• Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet 

med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. 

Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 

83, jf. § 83, stk. 6. 

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer 

en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

• Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til 

personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der 

ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

• Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på 

grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 

§ 87. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i §§ 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. 

 

13 Link til Retsinformation – 24.01.2022: Serviceloven (retsinformation.dk)  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/170
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Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning 
efter servicelovens §§ 83, 83 a og 8614 

I medfør af § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, 
fastsættes: 

Kvalitetsstandarder 

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og 
praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 
efter lovens §§ 83, 83 a og 86. 

Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de 
kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb 
eller kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86. 

Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen 
har fastsat for indsatser efter lovens §§ 83, 83 a og 86. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og 
udførelsen af hjælpen skal være præcis og skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem 
serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne samt leveringen af hjælpen. Kvalitetsstandarden skal 
endvidere indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges 
op på de fastsatte mål, jf. § 2. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt følge op på de efter § 1, stk. 3, fastsatte mål 
for kvaliteten og styringen af hjælpen efter lovens §§ 83, 83 a og 86. 

Ikrafttrædelse 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015. 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 342 af 26. marts 2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og 

træning efter servicelovens §§ 83 og 86 ophæves. 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 27. december 2014 

Manu Sareen 

/ Eva Pedersen 
  

 

14 Link til Retsinformation: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166778
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Bilag 2: Anvendte termer og begreber 

I det omfang begrebet er beskrevet på ”Sociale begreber.dk” er definitionen herfra anvendt i 

nedenstående tabel – alfabetisk rækkefølge. 

Afgørelse 

Beslutning, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for en borger i en given sag. En afgørelse kan 

enten bestå af en bevilling eller et afslag. Indeholder altid klagevejledning. 

Afslag 

En begrundet afvisning af en anmodning om hjælp efter en given paragraf. Indeholder altid 

klagevejledning. 

Bevilling 

Et tilsagn om at yde en borger hjælp til en given opgaveløsning. 

Bestiller 

Kommunal forvaltningsenhed, der efter delegation fra kommunalbestyrelsen, har kompetence til at 

træffe afgørelser. 

Anvendes ofte som en generel organisatorisk betegnelse ifm. sagsbehandling på individniveau. 

Forvaltningsgrundlag 

Beskriver hvordan det fastlagte serviceniveau omsættes til praksis.  

Indeholder fremgangsmåder, sagsbehandlingsmetoder, værktøjer og klassifikationer, der anvendes til at 

omsætte serviceniveauet til konkrete afgørelser til borgerne. 

Indsats 

Handling, der er koncentreret og rettet mod et resultat. 

 
Anvendes om en service eller en ydelse, der leveres til en borger. 

 

Indsatsbeskrivelse 

En detaljeret beskrivelse af indsatsen, som afgrænser indholdet og præciserer kvaliteten af indsatsen 
samt andre forhold af betydning for levering.  
 

Indsatsbeskrivelsen danner også grundlag for opfølgning og tilsyn. 

 

Indsatskatalog 

En samling af indsatsbeskrivelser indenfor et indsatsområde. 

Kvalitetsstandard 
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Kvalitetsstandard anvendes som samlet begreb for den kommunale fastlæggelse af rammer for tildeling 

af hjælp til borgerne og de opgaver kommunalbestyrelsen i denne sammenhæng er ansvarlig for. 

Kvalitetsstandarden indeholder et serviceniveau, et forvaltningsgrundlag, et indsatskatalog og 

serviceinformation til borgerne. 

Leverandør 

Organisatorisk betegnelse for en enhed, der leverer indsatser. 

Anvendes ofte som en generel organisatorisk betegnelse ifm. opgaver på et organisatorisk niveau. 

Myndighed 

Kommunal forvaltningsenhed, der efter delegation fra kommunalbestyrelsen, har kompetence til at 

træffe afgørelser. 

Anvendes ofte som en generel organisatorisk betegnelse ifm. opgaver på et organisatorisk niveau. 

Sagsbehandler 

Person, der repræsenterer en forvaltningsmyndighed, og som behandler en myndighedssag 

Servicebeskrivelse 

Information til borgerne om serviceniveauet på et givent indsatsområde. Serviceinformationen skal på 

et for borgerne forståeligt sprog beskrive, hvilken hjælp man kan få, og hvilke kriterier, der skal være 

opfyldt for at kunne få hjælpen. 

Serviceniveau 

En samling af principper, politikker og kriterier, der beskriver og afgrænser indholdet i den indsats, man 

har valgt at ville levere på et givet indsatsområde. Informationerne i serviceniveauet skal være præcise 

nok til, at de kan danne grundlag for eksklusion/inklusion af borgerne i målgruppen for indsatsen og i 

udmåling af indsatsens størrelse og leveringshyppighed. 

Udfører 

Organisatorisk betegnelse for en enhed, der leverer indsatser. 

Anvendes ofte som en generel organisatorisk betegnelse ifm. opgaveudførelse på individniveau. 

Visitation 

Vurdering af borger og borgers samlede situation med henblik på afgørelse om, der kan bevilges en 

indsats efter Lov om Social Service. 
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Bilag 3: Politik for tilsyn med hjemmehjælp efter lov om Social Serive § 83 - 202015 

 

Lovgivning 

Efter Lov om Social Service § 151, stk. 1 har kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale 

opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har 

truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. 

§ 139. 

Jf. Lov om Social Service § 151c, stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en 

tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91. 

Formål 

Med afsæt i lovgivningen, kommunens vedtagne serviceniveau og kravspecifikationen ved udbud af 

hjemmehjælp skal tilsynet årligt påse: 

• at de visiterede indsatser ydes i overensstemmelse med visitationsafgørelsen 

• at hjælpen leveres med den krævede kvalitet  

• at borgeren oplever god dialog og godt samarbejde med leverandørerne 

• at leverandøren i forhold til levering af hjælpen lever op til de krav, som er beskrevet i 

kravsspecifikationen ved udbud af hjemmehjælp. 

Dette gøres via et repræsentativt antal stikprøver svarende til 5 % af borgerne hos hver leverandør. 

Tilsynsinstans 

Pleje & Sundhed Myndighed gennemfører tilsynene og er ansvarlig for opfølgning, årlig afrapportering 

og udarbejdelse af eventuelle forslag til ændringer. 

Metode 

Hvert år gennemføres tilsyn med indsatser hos hjemmeboende modtagere af hjemmehjælp. Tilsynene 

er fordelt forholdsmæssigt mellem leverandørerne, således at den største leverandør har flest tilsyn. Er 

en leverandør ny-opstartet i kalenderåret afholdes først tilsyn i det følgende kalenderår. 

Tilsynene gennemføres af en visitator ved et besøg i hjemmet f.eks. i sammenhæng med Pleje & 

Sundhed Myndigheds revurdering af borgerens hjælp. I forbindelse med tilsynet gennemgås også 

leverandørens dokumentation i forhold til borgeren. 

Tilsynet med praktisk og personlig hjælp hos hjemmeboende borgere fokuserer overordnet på den 

leverede hjælp herunder på de leverede indsatser sammenholdt med den visiterede hjælp. Tilsynet 

tager udgangspunkt på borgerens oplevelser, kvaliteten af den leverede hjælp, dokumentationen samt 

en samlet vurdering fra visitator. 

 

15 Link til Gentofte Kommunes hjemmeside: Politik for tilsyn af hjemmehjælp 2020 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
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Den enkelte borgers oplevelser afdækkes gennem et interview, hvor der benyttes en interviewguide. Er 

borgeren ikke i stand til at medvirke interviewes evt. tilstedeværende pårørende i stedet. 

Spørgsmålene tager udgangspunkt i borgerens oplevelser med hjemmehjælpen såsom: Har borgeren en 

gennemgående fast hjælper, og hvor afgørende er det for borgeren at have en fast hjælper? Har 

borgeren kendskab til mulighederne i fleksibel hjemmehjælp og benytter vedkommende tilbuddet? Har 

borgeren modtaget erstatningshjælp, hvis leverandøren har aflyst hjælpen? 

Borgeren har også mulighed for at komme med evt. generelle bemærkninger vedrørende hjælpen og 

leverandøren. 

Efter endt interview taler borger og visitator sammen om, hvilke indsatser, der er visiteret, og visitator 

vurderer ud fra leverandørens dokumentation, samtalen, interviewet og egne observationer i hjemmet 

om det er sandsynligt, at hjælpen leveres med den krævede kvalitet, omfang og hyppighed.  

Eventuelle bemærkninger og anbefalinger til leverandøren noteres. 

Opfølgning 

Kommunens leverandører får efterfølgende, ved det årlige opfølgningsmøde, som holdes med Pleje & 

Sundhed Myndighed, udleveret resultaterne af de stikprøver, der er foretaget hos leverandørens 

borgere, til orientering. I de tilfælde hvor visitator ved tilsynsbesøget finder, at der er forhold, som skal 

ændres her og nu tages øjeblikkelig kontakt til leverandøren. 

Afrapportering 

Resultatet af de gennemførte tilsyn afrapporteres én gang årligt til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 

i forbindelse med kvartalsrapporteringen. Tilsynene afrapporteres til Seniorrådet og Handicaprådet i 

forbindelse med kvartalsrapporteringen drøftes. 

Offentliggørelse 

Tilsynspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside, ligesom der også er adgang til at læse 

afrapporteringen i kvartalsrapporten. 

Opfølgning på tilsynspolitikken 

Tilsynspolitikken behandles en gang om året i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget 

og Kommunalbestyrelsen sammen med den årlige godkendelse af kvalitetstandarden for Pleje- og 

sundhedsområdet. 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020. 
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Bilag 4. Borgerens rettigheder og pligter 

Borgerens pligter 

Jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11, stk 1 kan kommunen anmode 

ansøgere om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp 

ansøger er berettiget til. Ansøger kan også anmodes om medvirke ved at lade sig undersøge af en læge 

eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Jf. § 11a kan kommunen 

efter forudgående samtykke fra ansøger forlange, at andre offentlige myndigheder mf. giver 

oplysninger, der er nødvendige for at behandle sagen. Hvis ansøger ikke medvirker eller giver samtykke 

til indhentning af oplysninger, skal kommunen jf § 11b behandle sagen for det foreliggende grundlag. 

Kommunen skal oplyse ansøger om, hvilke konsekvenser en manglende medvirken har for 

sagsbehandlingen. 

For at Gentofte Kommune kan yde borgerne den bedst mulige hjælp til at bibeholde et så selvstændigt 

liv som muligt på baggrund af borgerens individuelle behov, er det vigtigt at borgeren er motiveret, 

tager medansvar og samarbejder herunder også under en eventuel udredning.  

Hvis en borger efter at have modtaget instruktion, vejledning, anvisning om mindre belastende 

arbejdsstillinger, anvisning til anskaffelse af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler og evt. 

hjælpemiddel samt træning er i stand til selv at udføre en opgave helt eller delvist skal denne 

efterfølgende gøre det, og borger anses for ikke at være berettiget til hjælp til opgaven. 

Borgerens rettigheder 

Bisidder 

Borgeren, som søger om hjælp via visitationen, har ret til jf. Forvaltningslovens § 8, at have en 

bisidder med til visitationsbesøget. Dette foregår som udgangspunktet i borgerens hjem. Borgeren 

bestemmer selv, hvem de ønsker som bisidder. Bisidderens rolle er sammen med borgeren at 

forberede sig til samtalen, stille spørgsmål og efter samtalen med sagsbehandler at drøfte indholdet af 

samtalen med borgeren. At være bisidder berettiger ikke til efterfølgende at modtage oplysninger eller 

drøfte borgerens anliggender med Visitationen, medmindre borgeren er til stede, eller der foreligger et 

samtykke fra borgeren. 

 
Partsrepræsentant 

Borgeren kan vælge at lade sig repræsentere af andre i forhold til både bevillingssager og ved den 

faktiske tilrettelæggelse af indsatser.  

 

Ret til at bytte indsatser (fleksibel hjemmehjælp) 

Borgeren har ret til at bytte bevilligede indsatser på hjemmehjælpsområdet til ”ikke-bevilligede 

indsatser af tilsvarende tidsmæssigt omfang. Praktisk hjælp kan kun byttes til indsatser inden for 

praktisk hjælp, og personlig pleje kan kun byttes til indsatser inden for personlig hjælp. Hvis der er 

bevilget både personlig hjælp og praktisk hjælp, kan der ombyttes mellem disse indsatser. Når der 

byttes mellem indsatser, skal det altid være fagligt forsvarligt, hvilket vurderes af den udførende 

medarbejder. 
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Samtykke 

Borgeren kan i en konkret situation give samtykke til, at andre må få informationer eller drøfte 

borgerens situation med visitationen. Samtykke kan gives skriftligt eller mundtligt fra gang til gang. 

Medarbejdere i Gentofte Kommune er forpligtiget til at dokumentere et mundtligt samtykke i 

kommunens elektroniske system. 

Fuldmagt 

Borgeren kan via fuldmagt give en anden person lov til at handle på borgerens vegne inden for de 

rammer, som er beskrevet i fuldmagten. En fuldmagt er skriftlig og kan gives til konkrete situationer 

eller mere omfattende forhold. Det skal tydeligt fremgå af kommunens omsorgssystem, at den 

forefindes, og hvad der gives fuldmagt til. 

Værge 

Nogle borgere er ikke i stand til at træffe afgørelser omkring egen situation og har fået beskikket en 

værge via Statsforvaltningen. Værgen varetager borgerens interesser i forhold det værgemål, som er 

beskikket. Værgen kan dog ikke flytte en borger i plejebolig mod borgerens vilje. 

Aktindsigt 

Har borgeren ikke alle papirerne i sin sag, kan borgeren bede kommunen om at få aktindsigt, også efter 

modtagelsen af afgørelsen i sagen.  
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Bilag 5. Klagemuligheder 

Hvem kan klage? 

Alle, der har modtaget en afgørelse fra kommunen, har ret til at klage. Borgeren eller borgerens værge 

kan klage i borgerens sag. Hvis borgeren vil have en anden til at klage for sig, skal borgeren give 

vedkommende en skriftlig fuldmagt. Borgeren kan få hjælp til at formulere klagen ved henvendelse til 

Stab og Udvikling i Social & Sundhed. Der er ingen formkrav til klagen, og der kan klages både 

mundtligt og skriftligt. 

Hvad kan der klages over? 

Der kan klages over den afgørelse, kommunen har truffet. Kommunens afgørelse meddeles altid 

ansøgeren skriftligt, når der gives et afslag, og ledsages af klagevejledning. Her vil det fremgå, hvor 

klagen skal indgives. Der kan også klages, såfremt reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt. 

Endelig kan der klages over medarbejdere til kommunen, hvis borgeren føler sig dårligt behandlet. 

Hvem skal der klages til 

Klager indbringes til følgende instanser:  

• Kommunen 

• Ankestyrelsen 

• Patientklagenævnet. 

En klage indbringes til den myndighed, som har truffet den oprindelige afgørelse. Myndigheden vurderer 

sagen på ny:  

• Hvis der er grundlag for fuldt ud at give klageren medhold i klagen, sendes en ny afgørelse til 
klageren inden fire uger efter, at klagen er modtaget. 

• Hvis myndigheden kun delvis kan give klageren medhold, skal klageren have besked herom 
inden 4 uger efter, at klagen er modtaget. Klageren får samtidig en frist på fire uger til at 

meddele, om klagen fastholdes. Hvis klageren fastholder klagen, sendes denne inden 14 dage til 
Ankestyrelsen med begrundelsen for afgørelsen. 

• Hvis myndigheden vurderer, at afgørelsen ikke skal ændres, sendes revurderingen med 
begrundelse til borgeren og genvurdering sendes sammen med alle relevante sagsakter til 
Ankestyrelsen inden fire uger efter, at klagen er modtaget. 

Endvidere: 

• Klager over kvaliteten af den leverede ydelse, herunder klager over aftalte indsatser, der ikke er 
leveret, kan rettes til leverandøren af ydelsen. Hvis klagen ikke umiddelbart imødekommes af 

leverandøren, kan klagen videresendes til Pleje & Sundhed Myndighed med henblik på en 
administrativ opfølgning inden for 2 uger. 

• Hvis hjælpen ikke fungerer tilfredsstillende i plejeboliger med hjemmehjælp og plejeboliger med 
fast personale (plejehjem), bør afdelingssygeplejersken i første omgang kontaktes. Opleves 
hjælpen fortsat ikke tilfredsstillende, kontaktes forstanderen. Hvis klagen ikke umiddelbart 
imødekommes, kan klagen videresendes til Pleje & Sundhed Myndighed med henblik på en 
administrativ opfølgning inden for 2 uger. 

• Klager over afgørelser eller over, at reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, 
behandles af Ankestyrelsen. 
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Hvordan klager man? 

Der er ingen krav om, hvad borgeren skal skrive i en klage. Det er nok at skrive, at man klager. Man 

kan også klage mundtligt, og kommunen skal nedskrive klagen. Borgeren har ret til administrativ 
bistand til formulering af sin klage. 
Har borgeren ikke alle papirerne i sin sag, kan borgeren bede kommunen om at få aktindsigt, også efter 
modtagelsen af afgørelsen i sagen.  
I de tilfælde, hvor borgeren ønsker, at klagen sendes til Ankestyrelsen, videresendes klagen af 
kommunen efter at kommunen igen har vurderet sin afgørelse. 

 

Frister for at klage 

En skriftlig afgørelse med et afslag skal indeholde en klagevejledning med oplysning om de fire ugers 
klagefrist. Hvis kommunen har glemt at give borgeren en klagevejledning, gælder fristen først fra den 
dag, borgeren har modtaget vejledningen. 
For øvrige frister henvises til afsnittet Kvalitet og servicemål – Sagsbehandlingstider – borgerens frister. 

 

Yderligere oplysninger og henvisninger til supplerende materiale 

På hjemmesiden Ankestyrelsen findes mere information om Ankestyrelsen under 

sagsområder/vejledninger. 
 
På hjemmesiden Klager over sundhedsfaglig behandling ses vejledning om sagsgangen i 
patientklagesager Styrelsen for Patientsikkerhed. 
  

https://ast.dk/
https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/klage-over-sundhedsfaglig-behandling/
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Bilag 6. Samarbejde mellem myndighed og leverandør ved § 83 hos borgere, som ikke bor i 
plejebolig  

Samarbejde med visitationen 

Leverandøren skal samarbejde med Visitationen. Ud over den løbende kontakt skal leverandøren deltage 
i samarbejdsmøder efter behov med henblik på borgerforløb og løbende udvikling af samarbejdet (fx 
faglige problemstillinger). Omfanget af møder varierer ift. behovet. 

Opstart af hjælp 

Leverandøren bliver kontaktet af Visitationen, når en borger er visiteret til at modtage personlig hjælp 
og/eller praktisk hjælp. Leverandøren skal påbegynde levering af indsatser til borgeren inden for de 
aftalte frister.  

Ved opstart af praktisk hjælp og personlig hjælp, skal leverandøren indgå en aftale med borgeren om 
leveringstidspunkt. Tidspunktet for hjælpen må ikke afskære borgeren fra andre kommunale tilbud og 
indsatser. 

En leverandør kan ikke undlade at levere indsatser til en borger, der har ønsket den pågældende 
leverandør.  

Tilbagemeldingspligt 

Leverandøren har tilbagemeldingspligt over for Visitationen og Gentofte Hjemmesygepleje i tilfælde af 
en ændring i borgerens situation, og ændringer i andre forhold med betydning for tildelingen af hjælpen. 

Leverandøren skal bidrage til opfølgningen på borgers eventuelle deltagelse i et udrednings- og 
rehabiliteringsforløb som led i leverandørens tilbagemeldingspligt. 

Tilbagemeldingspligten omfatter både bedring og forværring i borgerens funktionsevne, samt øvrige 
ændringer i borgerens livssituation, der vurderes at have betydning for tildeling af hjælp. 
Tilbagemeldingen skal altid ske hurtigst muligt, så borgeren sikres den rette indsats. 

Udskrivning fra hospital 

Hvis borgeren er udskrevet fra hospital eller en midlertidig plads, skal leverandøren iværksætte 
hjælpen, som beskrevet af Visitationen. 

Ændring i borgerens tilstand 

En borgers behov for hjælp kan ændre sig akut og variere løbende.  

En akut ændring kræver en øjeblikkelig handling. Hvis den nødvendige hjælp er uopsættelig og ikke kan 
ydes inden for den visiterede ramme, skal leverandøren yde den nødvendige personlige hjælp, som var 
det en visiteret indsats. Leverandøren skal registrere de leverede indsatser i EOJ. 

Hvis der i en periode på mindst 14 dage er behov for at give borgeren mindre tid, mere tid eller ekstra 
indsatser f.eks. i forbindelse med borgerens sygdom, skal leverandøren give de ekstra besøg / indsatser 
uden visitation. Dette gælder også ved behov for mere hjælp efter udskrivelse fra hospital. Visitationen 

skal således ikke kontaktes for at få visiteret de ekstra indsatser eller den ekstra tid.  

Hvis behovet strækker sig over 14 dage, skal leverandøren kontakte Visitationen med henblik på en re-
visitation. Såfremt der ændres i visitationen, registreres indsatsen med tilbagevirkende kraft fra den dag 
indsatsen er leveret første gang. 

Leverandøren skal tillige være opmærksom på et eventuelt behov for screening/vurdering af udredning 
eller rehabilitering. 
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Hverdagsrehabilitering 

Såfremt en borger er bevilliget og modtager praktisk og/eller personlig hjælp og samtidig deltager i et 
forløb med Tværgående Træningsteam, skal leverandøren udføre sine opgaver i samarbejde med 
teamet således, at visitator efter endt forløb kan vurdere borgers behov, træffe en afgørelse og 
eventuelt tildele hjælp. 

Leverandørens ændringer af indsatser 

Personlig hjælp og indsatser vedrørende bestilling af indkøb må leverandøren ikke aflyse eller flytte til 
en anden dag.  

Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på en time eller mere. 

Rengøring og tøjvask kan flyttes til en anden dag i akut opståede situationer. Hvis praktisk hjælp flyttes, 
skal borgeren orienteres senest kl. 9 samme dag. Den flyttede ydelse skal leveres senest tre hverdage 
efter den oprindeligt planlagte tid. 
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Bilag 7. Krav til leverandøren af § 83 til borgere, som ikke bor i plejebolig 

Aftaler og koordinering 

Leverandøren er forpligtet til at koordinere hjælpen til borgeren og samarbejde med andre leverandører 
og pårørende for at understøtte borgerens samlede forløb.  

Leverandøren skal lave aftale med borgeren om levering af hjælpen, herunder tidspunkt for levering. 
Det aftales med borgeren, hvilken besked der skal gives, hvis der er ændringer i leveringstiden. Hvis 
borgeren ønsker det, skal der gives besked ved forsinkelser på en time eller mere.  

Leverandøren og borgeren kan gensidigt indgå aftale om at flytte leveringstidspunktet.  

Personlig hjælp og indsatser vedrørende bestilling af indkøb og madservice må leverandøren ikke aflyse.  

Rengøring og tøjvask kan flyttes til en anden dag i akut opståede situationer. Hvis praktisk hjælp flyttes, 
skal borgeren orienteres senest kl. 9 samme dag. Den flyttede indsats skal leveres senest tre hverdage 
efter den oprindeligt planlagte tid. 

Hvis borgeren sideløbende med § 83 a er bevilget praktisk og personlig hjælp, er det 
hjemmehjælpsleverandørens opgave at kende målet og planen med rehabiliteringsindsatsen og 
understøtte dette i de opgaver, der varetages.  

Leverandøren skal – særligt omkring borgere med komplekse behov – kunne vurdere i hvilke 
situationer, det er relevant at inddrage kommunens fagkonsulenter. 

I særlige komplekse borgerforløb, hvor der er brug for specialistkompetencer gennem enten telefonisk 
vejledning og sparring eller ved et fælles besøg i borgerens hjem, kan leverandørens ressourcepersoner 
samarbejde med kommunens fagkonsulenter og hjemmesygeplejen og den tværkommunale 

akutfunktion.  

Borgerens behov for oplevelse af kontinuitet i hjælpen skal tilgodeses. Det betyder, at det skal 
tilstræbes, at borgeren skal møde et fast team af medarbejdere gennem døgnets timer og ugens forløb, 
således at borgeren skal forholde sig til færrest mulige medarbejdere.  

Koordinering med Gentofte Hjemmesygepleje 

Hjemmesygeplejen er til rådighed for leverandørerne hele døgnet i forhold til borgere. 

Hvis det er en akut og kritisk opstået situation, skal Alarm 112 kontaktes. 

Leverandøren skal kontakte hjemmesygeplejen eller akut-funktionen, hvis leverandøren vurderer, at der 
er behov for lægeindsats. Det er hjemmesygeplejen, som træffer beslutning om og kontakter 
praktiserende læge og vagtlæge f.eks. i forhold til lægebesøg i hjemmet og indlæggelse på hospital. 

Leverandøren kontakter selv praktiserende læge, hvis det handler om genbestilling af medicin eller 
lignende ikke-komplekse opgaver.  

Der kan forekomme situationer, hvor borgeren ikke ønsker at involvere hjemmesygeplejersken. I de 
tilfælde kan leverandøren kontakte borgerens egen læge og herefter dokumentere det i EOJ-systemet 

Leverandøren og Hjemmesygeplejen mødes om og med borgere, hvor der er fælles problemstillinger.  

Fravær 

Leverandøren er forpligtet til at registrere borgerens fravær i EOJ-systemet, så snart leverandøren får 
kendskab til fraværet.  

Der afregnes ikke for perioder, hvor borgeren ikke får leveret de visiterede indsatser. Ved indlæggelse 
på hospital, bortrejse, på midlertidigt ophold (f.eks. aflastning) og midlertidig pause længere end én 
dag, hvor f.eks. pårørende varetager indsatsen i en periode.  
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I en fraværsperiode afregnes leverandøren for første dag i perioden herunder også på dagen, hvor 
borgeren flytter i plejebolig og på borgerens dødsdag. 

Hvis borgeren modtager anden hjælp, som f.eks. madservice, indkøbsordning og går på dagcenter eller 
daghjem i henhold til EOJ, skal leverandøren meddele fravær til leverandøren af denne hjælp. 

Hospitalsindlæggelse 

Leverandøren er forpligtet til at gennemse korrespondance fra hospital 3 gange i løbet af dagtimer, 2 
gange i løbet af aftentimer og 2 gange om natten.  
 

Ved indlæggelse, hvor en borger har personlig og praktisk hjælp, men ikke sygepleje, er leverandøren 
forpligtet til at udfylde og sende Indlæggelsesrapport indenfor 6 timer efter indlæggelsen.  
 

Ved udskrivelse skal leverandøren orientere sig om borgerens tilstand og sikre sig, at borgere, der 
udskrives, får vanlig hjælp eller den hjælp, som koordinerende sygeplejersker sender besked om. Vanlig 
hjælp er som udgangspunkt den hjælp, der var visiteret ved indlæggelsen.  

Tidlig opsporing 

Gentofte Kommune arbejder med triagering som metode til tidlig opsporing af forandring i borgerens 
fysiske, psykiske og sociale tilstand, som skal dokumenteres i EOJ-systemet. 

Redskabet anvendes til at inddele borgere, så borgere med størst behov får øget opmærksomhed og 
målrettet pleje.  

Leverandørens medarbejdere skal arbejde med triagering som metode. Medarbejderne skal være i stand 
til at observere ændringer i borgerens almentilstand, herunder sygdomstegn, og ændringer i 
funktionsniveau, der påvirker indsatstildelingen. Medarbejderne skal også kunne observere et eventuelt 
træningspotentiale eller et behov for sygepleje (tidlig opsporing), og skal kunne handle jf. 
tilbagemeldingspligten til eksempelvis Visitationen, egen læge, sygeplejerske m.fl. 

Leverandøren skal sikre, at medarbejdernes observationer drøftes på møder med tværfaglig 
sammensætning. Her skal udarbejdes planer for tiltag hos de borgere, som er opsporet med ændringer, 
og kommunens hjemmesygepleje og Tværgående Træningsteam skal inddrages, hvor det er relevant. 

Utilsigtede hændelser  

Leverandøren er forpligtiget til at rapportere utilsigtede hændelser i DPSD (Dansk Patient-Sikkerheds-
Database) med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser 

i sundhedsvæsenet (VEJ nr. 1 af 03/01/2011). 

Leverandøren skal samarbejde med kommunen om udredning og opfølgning på hændelser og medvirke 
ved eventuelle hændelses- og kerneårsagsanalyser, der involverer leverandøren. 

Leverandøren skal ved behov kontakte kommunens risikomanager. 

Personalet kompetencer 

Kendskab til Gentofte Kommunes målgrupper og tilbud til målgrupper 

Leverandøren skal sikre, at medarbejderne har et overordnet kendskab til Gentofte Kommunes øvrige 
tilbud på pleje- og sundhedsområdet, fx dagcenter, Tranehaven, Tværgående Træningsteam etc. 
Kendskabet skal sikre, at medarbejderne ved, hvilke muligheder borgerne har, og hvornår og hvordan 
tilbuddene kan benyttes. Medarbejderne skal også have kendskab til Gentofte Kommunes øvrige tilbud 
til målgrupperne. Kommunens tilbud fremgår af kommunens hjemmeside. Leverandøren skal løbende 
holde sig orienteret herom. Ved tvivl skal leverandøren kontakte Visitationen. 
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Faglig og personlige kompetencer 

Leverandørens medarbejdere skal have de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer i relation til 
opgaveudførelsen som fastsat i kvalitetsstandarden for de enkelte indsatser. Det betyder, at 
medarbejderne skal have sundhedsfaglige og personlige kompetencer, der sikrer, at indsatsen ydes på 
en måde, så borgeren fysiske, sociale og kognitive evner understøttes bedst muligt og i 
overensstemmelse med den rehabiliterende tilgang til borgeren. Personalets kvalifikationer og 

kompetencer skal vedligeholdes og udvikles i takt med udviklingen på de enkelte områder.  

Leverandøren skal have adgang til sygeplejefaglige kompetencer i form af en autoriseret sygeplejerske, 
der kan instruere medarbejderne i komplekse plejeforløb og hygiejneprincipper, herunder nedbringelse 
af risikoen for smittespredning, pleje af patienter med særlig smitterisiko, håndtering af smittefarligt 
affald, håndhygiejne samt indberetning af utilsigtede hændelser (UTH). 

Leverandøren skal have medarbejdere, som kan foretage arbejdspladsvurderinger (APV), vurdere 
behovet for APV-hjælpemidler samt sikre ansøgning af APV-hjælpemidler i Gentofte Kommune.  

• Det skal tilstræbes, at al udførende personale har en sundhedsfaglig uddannelse. Leverandøren 
skal sikre, at medarbejdere, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, er undervist i eller på 
anden vis har nødvendige, dokumenterede kompetencer i forhold til de opgaver, der varetages. 

• Mindst 85 % af de udførende medarbejdere skal have en sundhedsfaglig uddannelse.  

• Mindst 10 % af de udførende medarbejdere have en uddannelse som social- og 
sundhedsassistent (SSA), og der skal være social- og sundhedsassistenter i alle vagtlag.  

• En privat leverandør skal som udgangspunkt følge kommunens andel af medarbejdere med en 

sundhedsfaglig uddannelse, som opgøres en gang om året. Andelen skal beregnes på baggrund 

af fordelingen af timerne til praktisk og personlig hjælp og på baggrund af leverandørens 

samlede timeforbrug på et år. 

• Samtlige medarbejdere, der har ledende funktioner ift. personale eller faglige processer, skal 
som minimum have en uddannelse som social- og sundhedsassistent.  

• Leverandøren skal løbende kunne dokumentere medarbejdernes uddannelser og 
kompetenceudvikling samt planer herfor. 

• Kommunen forbeholder sig ret til 1 gang årligt vederlagsfrit at indhente en revisorerklæring på 
uddannelsesniveauet hos leverandøren.  

Sygeplejefaglige kompetencer og ressourcepersoner 

Leverandøren skal have sygeplejefaglige kompetencer i virksomheden på et niveau, der som minimum 
svarer til en professionsbachelor i sygepleje. Den sygeplejefagligt ansvarlige skal rådgive og vejlede 

medarbejdere i forhold til den konkrete opgave.  

Sygeplejersken har i forhold til videredelegeret sygepleje ansvaret for at den faggruppe og de 
medarbejdere, som indsatsen videredelegeres til, er instrueret og oplært i udførelsen af opgaven 
svarende til kommunens instrukser. Den sygeplejefagligt ansvarlige skal rådgive og vejlede 
medarbejdere i forhold til opgaverne. Den sygeplejefagligt ansvarlige skal sikre, at faggruppen til enhver 

tid er opdateret ifht. kommunens instrukser.  

Den sygeplejefagligt ansvarlige skal deltage i møder med Gentofte Hjemmesygepleje efter behov. 

Leverandøren skal have ressourcepersoner i sin virksomhed som minimum indenfor (fag)områderne; 
kompleks sygepleje, demens, kontinens, forflytning af borgere samt hygiejne, herunder nedbringelse af 
risikoen for smittespredning, pleje af patienter med særlig smitterisiko, håndtering af smittefarligt 
affald, håndhygiejne samt indberetning af utilsigtede hændelser (UTH).  

Ressourcepersonerne skal have særlig viden og kompetencer inden for de pågældende områder og 
kunne vejlede og sparre med kolleger. Viden og kompetencer hos en ressourceperson forventes tilegnet 
som minimum gennem uddannelse eller kurser samt erfaring med området. 
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I særlige komplekse borgerforløb, hvor der er brug for specialistkompetencer gennem enten telefonisk 
vejledning og sparring eller ved et fælles besøg i borgerens hjem, kan leverandørens ressourcepersoner 

samarbejde med kommunens konsulenter og hjemmesygeplejens akutfunktion.  

Leverandøren skal ved behov kunne fremvise dokumentation for ansættelserne og kompetencerne. 

Arbejdsmiljø 

De udførende medarbejdere har borgernes hjem som deres primære arbejdsplads. For at varetage 
sikkerheds- og sundhedsforhold for medarbejderne gælder følgende lovgivninger, som alle arbejdsgivere 
er forpligtet til at efterleve: 

• Arbejdsmiljøloven16 
• Herunder Arbejdsmiljøloven § 15a. Hvorefter det er arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes 

arbejdspladsvurderinger (APV), samt at der identificeres arbejdsmiljøproblemer og handles på 
dem. 

• Lov om røgfri miljøer §§ 11 og 1217, hvorefter det uanset boform kan pålægges borgeren ikke at 
ryge i boligen i det tidsrum, hvor medarbejdere opholder sig der. 

Forventninger til borgeren 

Borgeren skal være til stede, når hjælpen udføres. 

Borgeren skal inddrages mest muligt i udførelsen af alle indsatser. Omfanget af inddragelsen afhænger 
til enhver tid af borgens aktuelle situation og funktionsevne. 

Hvis borgeren er forhindret eller af andre årsager ønsker at aflyse en aftalt indsats, skal der gives 
besked til leverandøren herom senest kl. 16.00 dagen før den aftalte indsats. 

(xx start) Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer der kan være farlige 
eller forringe sikkerhed og sundhed. (xx slut) 

Borgeren har ansvar for at stille rengøringsredskaber og maskiner, som er i arbejdsmiljømæssig 
tilfredsstillende stand til rådighed for medarbejderen.  

 

Borgeren skal vise forståelse for, at det kan være nødvendigt, at der i hjemmet findes relevante 
arbejdsredskaber til medarbejderne (APV-hjælpemidler), og det kan være nødvendigt at ændre 
møbleringen i hjemmet for at sikre, at medarbejderen kan arbejde og kan undgå skader. Ligeledes vil 
det i specifikke situationer være nødvendigt at anvende særlige arbejdsteknikker for at sikre forsvarlige 
arbejdsforhold for medarbejderne. 

I forbindelse med anvendelse af personlige hjælpemidler m.m. skal borgere samarbejde om anvendelse 
og vedligeholdelse hjælpemidlet, således at borgeren bliver mest selvhjulpen og uafhængig af hjælp.  

Medarbejderen kan anbefale borgeren at anskaffe relevante produkter og hjælpemidler, som kan lette 
borgeren i at udføre personlige opgaver. Det forventes, at borgeren efterlever anbefalingerne.  

Medarbejderen kan vejlede borgeren i at ansøge om relevante hjælpemidler i Pleje & Sundhed 
Myndighed. 

  

 

16 Arbejdsmiljøloven (retsinformation.dk) 

17 Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer (retsinformation.dk) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2062
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1632


Gentofte Kommune 

Forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen 20. juni 2022 

Sagsnr. EMN-2022-02982 

 

 78 

Bilag 8: Gentofte Kommunes Værdighedspolitik 

 

Link til Gentofte Kommunes Værdighedspolitik 201918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Gentofte Kommunes værdighedspolitik 2019 

 

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Tidligere-opgaveudvalg/V%C3%A6rdighedspolitik
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Bilag 9: Forflytningspolitik 

Forflytningspolitik – i Gentofte Kommune, Pleje & Sundhed, Drift 

Forflytningspolitikken skal sikre, at medarbejdere kan udføre pleje- og forflytningsopgaver på en 
sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde, så arbejdsskader forebygges, og nedslidning 
mindskes, når der gives hjælp til forflytninger. 

Forflytninger foretages som udgangspunkt af én medarbejder. 

Forflytningspolitikken skal samtidig sikre at borgerne bliver behandlet på en værdig og aktiverende 
måde, så de bruger deres egne ressourcer mest muligt. 

Definition på forflytninger 

At en medarbejder ved hjælp af fysisk støtte, verbal og/eller fysisk guiding, hjælper borger til at skifte 
stilling og/eller sted.  Det sker for eksempel ved lejring og stillingsskift i seng, ved egentlige 
forflytninger mellem fx seng og stol, hjælp til gangfunktion samt ved brug af lifte og andre 
forflytningshjælpemidler.  

Mål 

• At politikken synliggør, hvilke forventninger og krav, ledelse og medarbejdere gensidigt kan stille 
til hinanden. 

• At skabe rammer for det gode og sunde arbejdsmiljø. 

• At politikken bliver underbygget af relevante procedurer og retningslinjer i de forskellige 
opgaveområder, således at den bliver en naturlig forankring af hverdagen. 

• At der på de enkelte arbejdspladser arbejdes forebyggende for at undgå arbejdsulykker og 
nedslidning som følge af forflytningsopgaver. 

• At der er den nødvendige og relevante kompetenceudvikling samt læringsmuligheder. 

• At der i Pleje & Sundhed, Drift arbejdes ud fra en ensartet tilgang til forflytningsmetoder, 
vurderingsredskaber og hjælpemidler, som sikrer at forflytninger som udgangspunkt kan 
foretages af én medarbejder. 

• At der i Pleje & Sundhed, Drift udføres forflytninger ud fra den rehabiliterende tilgang og Træn 
Dig Fri. 

Alle har et ansvar: 

Gentofte Kommune har det overordnede ansvar for, at arbejdet kan planlægges, så det udføres 
sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så de nødvendige tekniske hjælpemidler er til rådighed og 
at der tilbydes nødvendig instruktion og oplæring. 

Ansvar som daglig leder 

Den daglige leder skal sikre, at arbejdsstedet er forsvarligt indrettet inden arbejdet udføres. Daglig leder 
har ansvaret for, at der anvendes de nødvendige hjælpemidler og at medarbejderne får den nødvendige 
instruktion og oplæring i de konkrete situationer ved bl.a. at relevante forflytningsbeskrivelser er 
gennemgået inden medarbejdere begynder forflytning hos en borger. 
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Ansvar som forflytningskonsulent 

Forflytningskonsulenten har ansvar for, at der i Gentofte Kommune opretholdes en ensartet udførelse og 
tilgang til forflytning. 

Forflytningskonsulenten er tovholder for forflytningsvejlederne og skal rådgive og vejlede dem, samt 
sikre uddannelse af nye forflytningsvejledere. Forflytningskonsulenten skal tilbyde uddannelseskurser 
for nye medarbejdere. 

Ansvar som forflytningsvejleder 

Forflytningsvejlederne har ansvar for, at forflytningsbeskrivelserne bliver udarbejdet med udgangspunkt 
i borgerens ressourcer, samt at de bliver opdaterede og at de er let tilgængelige. 

Forflytningsbeskrivelserne skal udarbejdes på hver enkelt borger, som får hjælp til forflytning og 
opdateres ved 

• Ændringer i borgerens funktionsniveau 

• Nye arbejdsopgaver hos borgeren 

• Nye hjælpemidler 

• Re-visitering af borgerens ydelser 

Forflytningsvejlederne har ansvar for at rådgive og vejlede øvrige kollegaer. 

I forflytningsvejlederens fravær er det forflytningskonsulenten, som har ansvarsområdet. 

Ansvar som medarbejder 

Medarbejderne skal sætte sig ind i forflytningsbeskrivelsen, inden opgaven hos borgeren påbegyndes. 
Medarbejderne er ansvarlige for at følge forflytningsbeskrivelsen.  

Ved tvivl om indholdet i forflytningsbeskrivelsen eller ved forslag til forbedringer, skal 
forflytningsvejlederen kontaktes.  

Medarbejderne er ansvarlige for at give besked til den daglige leder/forflytningsvejlederne, hvis der 
observerer ændringer hos borgeren, der har betydning for forflytningen.  

Medarbejderne har pligt til at sige fra og tilkalde hjælp, hvis belastningen ved en forflytning overskrider 
de faglige kompetencer. 

Uddannelse og opkvalificering  

Den daglige leder er ansvarlig for at nye medarbejdere får tilstrækkelig grundlæggende viden omkring 
forflytningskundskab, enten på kursus eller lokal uddannelse fra forflytningskonsulenten. 

Én gang årligt tilstræbes det, at alle medarbejdere gennemfører et genopfrisknings- og 
opkvalificeringskursus, som ledsages af forflytningskonsulenten. 

 

Godkendt af PSD-MED den 19.6.2014. 
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1. Indledning 

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Revisionen har 

ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, og vi afgiver en revisionspåtegning uden forbehold. 

Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskabet mv. samt revisionens udførelse 

og omfang i bilag 4 til denne beretning ”Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens om-

fang og rapportering” (Vilkår for revisionsopgaven) af 6. maj 2022, siderne 1 - 5 (bilag 4). Revisionen er 

udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper. 

2. Konklusion på den udførte revision 

2.1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold. Der henvises til bilag 1, afsnit 8.1. 

2.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden 

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre be-

mærkninger, hvis den mener,  

• at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke 

er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love 

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 

• at udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af 

kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. 

2.3 Opfølgning på afgivne revisionsberetninger og -bemærkninger 

Vi har påset, at tidligere afgivne beretninger er blevet behandlet af Kommunalbestyrelsen. Der er ikke afgi-

vet revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2020. 

2.4 Centrale forhold ved revisionen 

Vi skal som led i revisionen af regnskabet rapportere om de forhold, som vi har anset for at være centrale 

forhold ved revisionen. Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering har 

været mest betydelige ved revisionen af regnskabet for indeværende periode. 

Vi har i forbindelse med revisionen identificeret følgende centrale forhold;   
 

• Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter.  
 

De centrale forhold ved revisionen er uændrede i forhold til sidste år. 
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3. Revisionens formål, udførelse og afrapportering 

3.1 Formål og ansvar 

Revisionen har til formål at påse: 

• at regnskab og årsberetning er rigtigt opstillet på grundlag af kommunens bogføring, 

• at regnskab og årsberetning i sin helhed giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomi-

ske forvaltning, 

• at de af Indenrigs- og Boligministeriet fastsatte regler for regnskabsaflæggelse er efterlevet, 

• at der er en tilfredsstillende intern kontrol på væsentlige områder, 

• at gældende love og forskrifter samt Kommunalbestyrelsens beslutninger bliver overholdt, 

• at tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til disposition, hvor det er nødvendigt, og 

• at Kommunalbestyrelsen og tilsynsmyndighedens afgørelser vedrørende eventuelle revisionsbemærk-

ninger for tidligere år er iagttaget således, at disse forhold ikke giver anledning til yderligere bemærk-

ninger. 

Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at godkende budgettet for det kommende år. Borgmesteren skal dra-

ge omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og 

indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Boligministeriet og Kommunalbestyrelsen 

fastsatte regler. 

Gennem regler godkendt af Kommunalbestyrelsen er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelsen af de 

administrative forhold. 

Kommunens årsregnskab udarbejdes af administrationen og aflægges af økonomiudvalget til Kommunal-

bestyrelsens godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lovgiv-

ningens krav herom, og at forvaltningen foregår på en betryggende måde. 

Den økonomiske forvaltning skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. 

Dette gælder også form og indhold af årsregnskabet. 

Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter kom-

munens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og 

øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at midlerne er anvendt i overensstem-

melse med forudsætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, samt at der sker en løbende overvågning og 

evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i øvrigt. 

Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager borgmesteren og administrationen blandt andet 

gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over 

gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange 

og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af 

misbrug af kommunens aktiver og bevidste fejlinformationer i regnskabsrapporteringen. 

3.2 Revisionens udførelse 

Vores revision omfatter: 

• finansiel revision, som består i at efterprøve om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl 

og mangler, 
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• juridisk-kritisk revision, hvor vi vurderer, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-

sen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 

• forvaltningsrevision, hvor formålet er at vurdere, om de enkelte afdelinger, institutioner og medarbej-

dere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

Ved den finansielle revision er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt af vores vurde-

ring af risikoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning (væsentlighed) eventuelle fejl vil have. 

Disse vurderinger foretages dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret og dels som en løbende 

proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne 

tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også resultater og erfaringer, som indhentes via kommu-

nens interne tilsyn. Den juridisk-kritiske revision på udvalgte områder indgår altid som en integreret del af 

den finansielle revision. 

Ved forvaltningsrevision vurderer vi på udvalgte områder, om opgaveløsningen sker i overensstemmelse 

med de opstillede mål og om der administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde.  

I årets løb anvender vi systemrevision, som kombineres med substansrevision (regnskabsanalytisk revision 

og detailrevision) i større eller mindre omfang. Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om de interne 

kontroller (forretningsgange) er hensigtsmæssigt og sikkert tilrettelagt og efterlevet. Ved mulige mangler 

eller manglende efterlevelse af forretningsgange, vil vi gøre kommunens ledelse opmærksom herpå.  

Til den afsluttende revision anvender vi fortrinsvis substansrevision. Revisionen udføres i vid udstrækning 

ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og 

vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb og de forudsætninger, som ligger til grund herfor. 

Endvidere indgår afstemninger og efterprøvelse af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med 

årsafslutningen. Vi har anvendt udtræk fra kommunens økonomisystem til regnskabsanalytiske undersø-

gelser, stikprøveudtagninger og efterprøvelser af kontoplanrelationer vedrørende økonomiposteringer.  

3.2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien 

skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder af betydning for års-

regnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter, kommuner generelt 

– og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen identificeret føl-

gende væsentlige områder: 

 

• It-sikkerhed 

• Økonomistyring 

• Interne kontroller 

• Sociale- og beskæftigelsesmæssige områder  

 

Revisionen giver ikke en fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler opdages, men en høj grad af sikkerhed 

for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets retvisende billede og overholdelse af love, regler 

mv. opdages. 
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3.2.2 Drøftelse med ledelsen om besvigelser 

Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge ledelsen om, hvordan den øver tilsyn med de 

aktiviteter og procedurer, ledelsen har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for 

væsentlige besvigelser i kommunen, samt hvilke interne kontroller ledelsen har implementeret for at fore-

bygge sådanne risici. 

Vi skal desuden forespørge ledelsen om, hvorvidt den har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker 

kommunen, eller om mistanker og beskyldninger herom. 

Vi har som led heri med ledelsen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kommunen har etableret 

med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Ledelsen har i denne forbindelse oplyst, at den 

ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en væ-

sentlig indflydelse på regnskabet. 

3.3 Rapportering 

Revisionens indhold og resultater rapporteres i forskellig detaljeringsgrad til henholdsvis det administrati-

ve og det politiske niveau. 

Til det administrative niveau rapporteres løbende til de enkelte forvaltninger og institutioner. Det sker 

såvel mundtlig som skriftligt ved notater til ledelsen. Vi søger desuden gennem en konstruktiv løbende 

dialog med kommunens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger at medvirke til at fore-

bygge, at der opstår væsentlige fejl.  

Rapportering til Kommunalbestyrelsen sker i form af beretninger. Eventuelle bemærkninger, som Kom-

munalbestyrelsen skal tage stilling til og besvare over for tilsynsmyndigheder, vil fremgå som bemærknin-

ger i afsnittet “Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden”. 

4. Den udførte revision 

4.1 Revisionsplan 

Vores revision er udført som en kombination af kontrolrevision og substansrevision. Revisionsomfanget 

afhænger af den identificerede risiko. Vi har ikke identificeret betydelige risici på regnskabspostniveau, 

hvorfor omfanget af revisionen primært består af test af kontroller, substantive analyser og enkelte yderli-

gere detailtests. Dette er gældende for alle regnskabsposter. Kontrolrevisionen er primært udført i efter-

året, mens vores substansrevision er udført i forbindelse statusrevisionen i foråret. 

Der er ingen ændringer i den valgte revisionsstrategi sammenholdt med sidste år. 

Vi har som led i udformningen af vores revision fastsat væsentlighed og vurderet risikoen for væsentlig 

fejlinformation i regnskabet. Vi har desuden undersøgt risikoen for, at ledelsen tilsidesætter interne kon-

troller, og har bl.a. i den forbindelse overvejet, hvorvidt der har været tegn på manglende uvildighed, som 

eventuelt kan repræsentere en risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelse. 

Omfanget af revisionen er påvirket af vores brug af væsentlighed. En revision er udformet med henblik på 

at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Fejlinformationer 

kan opstå som følge af besvigelser eller fejl. Fejlinformationer betragtes som væsentlige, hvis det med rime-
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lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som bru-

gerne træffer på grundlag af regnskabet. 

Vi har på grundlag af vores faglige vurdering fastsat visse kvantitative grænser for væsentlighed, herunder 

et overordnet væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed, som anført i nedenstående tabel. Sammen 

med kvalitative overvejelser medvirker dette til, at vi kan fastsætte omfanget af vores revision samt arten, 

tidsplanlægningen og omfanget af vores revisionshandlinger, og til at vurdere effekten af fejlinformationer, 

såvel enkeltvis som samlet, på regnskabet som helhed. 

Overordnet væsentlighed for kommunen 

 

 DKK 188,4 mio. 

 

    

Hvordan vi har fastlagt det  3 % af kommunens indtægter fra skatter og generelle tilskud  

    

Begrundelse for anvendt væsentligheds-

benchmark 

 Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet 
revisionsplan og -strategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisi-
onen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder 
af betydning for regnskabet som helhed. 
 
Områder med højere risiko, det vil sige, hvor der er tale om væsent-
lig regnskabspraksis og/eller en betydelig grad af vurdering eller 
skøn, kræver specielle revisionsmæssige overvejelser på grund af 
karakteren af risikoen, det sandsynlige omfang af eventuelle fejlop-
lysninger samt sandsynligheden for, at risikoen bliver til virke-
lighed. 
 
Som led heri overvejer vi også såvel kvantitative som kvalitative 
faktorer i forbindelse med vores vurdering af væsentlighed. Vi 
vurderer også de parametre, der anvendes af regnskabsbrugerne, til 
at fastslå det rigtige grundlag for en vurdering af væsentlighed.  

Vi identificerer og vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation 
på overordnet regnskabsniveau, og i relation til klasser af transak-
tioner, saldi og oplysninger. 

 

    

Regnskabsopgørelse og bevillingsover-

holdelse 

 

 

 Ved fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet for vores revision af 
driften og bevillings- og budgetoverholdelse har vi vurderet, at vi 
anvender et mindre væsentlighedsniveau svarende til 1 % af kom-
munens indtægter fra skatter og generelle tilskud, svarende til ca. 
DKK 62,8 mio. Dette er begrundet i, at det må forventes at regn-
skabsbrugernes primære fokus er på netop disse dele af regnskabet.   
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4.2 IT-sikkerhed 

Som led i vores revision af årsregnskabet for Gentofte Kommune for 2021 har vi foretaget en revision af de 

generelle it-kontroller (ITGCFR), som påvirker regnskabsaflæggelsen. Nærværende rapport beskriver om-

fanget af vores it-revision samt de væsentligste observationer og anbefalinger. 

Et robust it-kontrolmiljø medvirker til at sikre tilgængeligheden og den fortsatte effektivitet af kommunens 

it-systemer samt pålideligheden af forretningsdata. Dette sker gennem interne kontroller rettet mod fortro-

lighed, integritet og tilgængelighed af data og systemer. I relation til vores finansielle revision bidrager 

ITGCFR indirekte til at sikre oplysningerne i årsregnskabet, og ap-plikationskontroller bidrager direkte 

hertil. Vores primære fokus i it-revisionen er derfor rettet mod integriteten af data og systemer. 

Det overordnede formål med vores it-revision er at fastlægge, i hvilket omfang vi kan basere os på kommu-

nens systemer og kontroller som en del af vores revision. Dette sker for at kunne udføre dataanalyser og 

reducere mængden af substansrevision, der skal udføres. Ved vurderingen af it-kontrolmiljøet vedrørende 

regnskabsaflæggelsen ser vi på det underliggende systemmiljø (databaser, operativsystemer og netværk). 

Som nævnt nedenfor fokuserer vores it-revision på systemer og processer vedrørende regnskabsaflæggel-

sen og kan ikke udstrækkes til at omhandle kommunens forretningsprocesser og interne kontroller som 

helhed. 

Overordnet vurdering 

På baggrund af den foretagne revision er det vores samlede vurdering, at de generelle it-kontroller hos 

Gentofte Kommune er på et meget tilfredsstillende niveau (2020: meget tilfredsstillende), vurderet ud fra 

følgende skala: Ikke-tilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende. 

Udført gennemgang 

Gennemgangen har omfattet følgende hovedområder og systemer: 

• Windows, der styrer brugernes adgang 

• Fujitsu Prisme 

• KMD Opus Løn og Personale 

• KMD Aktiv 

• KOMBIT KSD 

• KOMBIT KY 

Det er vores vurdering, at de generelle it-kontroller i al væsentlighed anses for værende tilstrækkelige og 

effektive.  

 

Revisionserklæringer fra it-serviceleverandører 
Kommunen anvender it-serviceleverandører for systemer, som vi har vurderet, er væsentlige for den finan-
sielle revision. En væsentlig del af gennemgangen af de generelle it-kontroller for disse systemer baseres 
derfor, på årlige revisionserklæringer udarbejdet af it-serviceleverandørernes uafhængige revisorer. Dette 
omfatter følgende systemer: 

• Fujitsu Prisme 

• KMD Opus Løn og Personale 

• KMD Aktiv 

• KOMBIT KSD 

• KOMBIT KY 

• KOMBIT YR 
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Vi har modtaget og gennemgået revisionserklæringerne for YR (Ydelsesrefusion), KSD (Kommunernes 
Sygedagpenge System), KMD Aktiv, KY (Kommunernes Ydelsessystem) samt Fujitsu Primes for regn-
skabsåret.  

I revisionserklæringen for KSD er anført følgende forbehold: 

”Grundlag for konklusion med forbehold 

”Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af 
sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstate-
ret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er der-
med ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden.”. 

Vi har som en konsekvens af det anførte forbehold vedrørende KSD udført supplerende revisionshandlin-

ger med henblik på at opnå tilstrækkelig revisionsoverbevisning for de transaktioner, der er bogført i KSD, 

samt herunder vurdere, hvorvidt eventuelle fejl i transaktionerne er korrigeret efterfølgende. Vi henviser til 

Bilag 2, afsnit 4.1 for nærmere beskrivelse heraf. 

 

Som anført gælder forbeholdet alene perioden 1. januar til 31. marts 2021, hvorfor systemet har været vel-

fungerende i perioden 1. april til 31. december 2021. 

 

Manglende revisionserklæring for KMD OPUS  

Vi er opmærksomme på, at kommunen i lighed med sidste år ikke har modtaget en revisionserklæring fra 

KMD på KMD OPUS. Kommunen skal fortsat sikre sig, at der er et tilstrækkeligt kontrolmiljø i relation til 

KMD OPUS. Vi skal derfor anbefale, at kommunen sikrer, at der udføres de nødvendige kompenserende 

procedurer, herunder bl.a. gennemgang af brugere fra KMD med udvidede rettigheder samt test af nye 

versioner til KMD OPUS. 

 

Særligt omkring cybersikkerhed 

Vi har ikke som led i vores revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen foretaget en 

vurdering af kommunens parathed med hensyn til cybersikkerhed. Produktionssystemer og applikatio-

ner/databaser indeholdende kritiske ikke-finansielle data har ligeledes ikke været omfattet af vores revisi-

on af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen. Kommunen er, i lighed med andre virksom-

heder, udsat for cyberrisici som eventuelt kan have en alvorlig indflydelse på fortroligheden, integriteten og 

tilgængeligheden af data og systemer. Disse cyberrisici er ikke blevet vurderet og afdækket som led i vores 

revision af årsregnskabet. 

4.3 Økonomistyring 

Vi har gennemgået kommunens beskrivelser for økonomisk styring og herunder vurderet, om disse fortsat 

beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring og tilrettelagte arbejdsgange mv. 

udøves i praksis. 

Det er vores vurdering, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede. Det 

er endvidere vores opfattelse, at der anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den 

økonomiske styring af områderne. 

4.4 Overholdelse af konteringsregler 

Budget- og Regnskabssystemet indeholder reglerne om den kommunale kontoplan. Kommunens konte-

ringspraksis er således afgørende for målingen af udgifternes størrelse og art, herunder på enkeltområder, 

samt for korrekt hjemtagelse af statsrefusion, momsrefusion mv. 
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Det er vores opfattelse, at kommunens kontoopsætning og konteringspraksis er i overensstemmelse med 

Budget- og Regnskabssystemets regler herfor.  

4.5 Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn 

De grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling og bogføring i kommunen fremgår af 

kommunens principper for økonomistyring samt i bilag dertil. Endvidere fremgår det hvorledes det øko-

nomiske ledelsestilsyn skal udføres og dokumenteres.  

I forbindelse med vores revision for regnskabsåret 2021, har vi konstateret, at det udførte ledelsestilsyn 

ikke var i overensstemmelse med Gentofte Kommunes regler for økonomistyring, idet der ikke var foreta-

get det nødvendige antal ledelsestilsyn som foreskrevet.  

Vi har i forbindelse med vores afsluttende revision udført i 2022 løbende foretaget opfølgning på forholdet. 

Vi har efterfølgende modtaget dokumentation og opdateret oversigter over omfanget af de udførte ledelses-

tilsyn samt dokumentation for de supplerende kontrolhandlinger, som Gentofte Kommune har udført. Vi 

har ud fra det modtagne dokumentation og de modtagne oversigter og supplerende kontrolhandlinger vur-

deret, at de udførte kontroller samlet set, fungerer tilfredsstillende.  

Vi anbefaler dog, at Gentofte Kommune fortsat har et øget fokus på kontrolmiljøet i kommunen, herunder 

udførelsen af ledelsestilsyn i henhold til kommunens principper for økonomistyring. Vi har desuden drøftet 

med kommunens ledelse, at de løbende kan overveje niveauet for eksempelvis ledelsestilsynet sammen-

holdt med kommunens øvrige interne kontroller, men også ud fra væsentlighed og risiko på kommunens 

forskellige områder.  

4.6 Besøg ved decentrale enheder 

Som led i vores revision har vi udført en blanding af uanmeldte og anmeldte beholdningseftersyn på 15 

forskellige institutioner med tilhørende underafdelinger i Gentofte Kommune. Nedenstående institutioner 

er udvalgt: 

 

• Bakkegårdsskolen 

• Gentofte Fritidscenter 

• Fremtidens udskoling 

• Grønnebakken 

• Humlebien 

• Eventyrhusene 

• Jægersborg fritidscenter 

• Ordrup fritidscenter 

• Vangede fritidscenter 

• Charlottenlund fritidscenter 

• Skattekisten 

• Boligerne ved Gammelmosen 

• Bellevue Strandpark 

• Tjørnegårdsskolen 

• Solsikken 
 

Beholdningseftersynene har omfattet:  
 

• Optælling og afstemning af forskudskasser. 

• Gennemgang af institutionernes forretningsgange kontra kommunens retningslinjer. 

• Opnå forståelse af institutionens arbejdsgange vedr. håndtering af indtægter (forespørgsel).  

• Opnå forståelse af institutionens arbejdsgange vedr. indkøb (forespørgsel).  
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• Opnå forståelse af institutionens arbejdsgang vedr. funktionsadskillelse (forespørgsel).  

• Stikprøvevis gennemgang af underliggende dokumentation fra bankudskrift.  

 

Det er vores opfattelse, at der overordnet er tilrettelagt fornuftige rutiner for administration, afstemning og 

bogføring af beholdningskonti, og at disse generelt overholdes.  

 

Vi anbefaler dog, at Økonomi-og Personale fremadrettet sikrer, at der udarbejdes afstemninger af for-

skudskasserne og indhentning af afstemningerne i henhold til Gentofte Kommunes interne retningslinjer.  

4.7 Lønninger og vederlag 

Vi har gennemgået processen for lønområdet for at påse, at den er hensigtsmæssig og betryggende i kon-

trolmæssig henseende. Vi definerer lønprocessen som oprettelse og ændring af lønmodtager, dagpengere-

fusioner samt sikring af, at den udbetalte løn er korrekt.  

Vi har stikprøvevist testet personalesager med det formål at efterprøve, om gældende regler og overens-

komster i forbindelse med lønudbetaling efterleves. Udsnittet af sager er fordelt på forskellige overens-

komstområder. Herudover har vi gennemgået aflønning til politikere og den daglige ledelse. 

Det er vores vurdering, at lønninger udbetales i henhold til gældende overenskomst, aftaler mv. samt at 

administrationen af området i øvrigt er betryggende. 

4.8 Områder med statsrefusion  

Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion samt for rapportering til ressortministeri-

erne herom. Dette fremgår blandt andet af bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og 

tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriet, Be-

skæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, In-

denrigs- og Boligministeriets ressortområder. 

Med dette udgangspunkt har vi revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og til-

skud, jf. bilag 2 - 3 til denne beretning ”Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale og 

beskæftigelsesmæssige områder vedrørende regnskabsåret 2021”, samt ”Oversigt over konstaterede fejl på 

ressortministeriernes områder - regnskabsåret 2021”.  

4.9 Områder i øvrigt med særlige rapporteringskrav 

Vi har foretaget en revision af et antal specialopgørelser og indberetninger, hvortil knytter sig en række 

krav til revisionens udførelse og rapportering.  

Der henvises til bilag 1 – ”Påtegning, ledelsesnotater og afgivne erklæringer”, samt bilag 2 – ”Redegørelse 

til ressortministerierne om revisionen af sociale og beskæftigelsesmæssige områder vedrørende regnskabs-

året 2021” og bilag 3 – ”Oversigt over konstaterede fejl på ressortministeriernes områder - regnskabsåret 

2021”. 

4.10 Revision af balancen 

En meget væsentlig forudsætning for korrekt regnskabsaflæggelse er, at samtlige statuskonti er afstemt 

inden regnskabet lukkes. Herved sikres det, at årets status, drift, refusion og anlæg m.v. bliver retvisende, 

idet eventuelle fejlregistrerede beløb, manglende refusionsanmeldelser m.v. bliver bogført i det korrekte 

regnskabsår. 

Formålet med revisionen af statusafstemninger er at skabe sikkerhed for: 
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• at alle statuskonti er undergivet afstemning, 

• at der udøves ledelsestilsyn med afstemning, 

• at saldoen på kontiene kan specificeres og dokumenteres, 

• at der kun henstår poster på status ultimo, som er valide, dvs. at der foreligger tilstrækkelig dokumen-

tation for tilstedeværelse og værdisætning af såvel aktiver som forpligtelser, 

• at der ikke henstår poster på status, som burde have været overført til regnskabsopgørelsen, 

• at der ikke henstår poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning, samt 

• at der er sikret fuldstændighed i registreringerne i forhold til eksternt dokumentationsmateriale. 

Revisionens gennemgang har omfattet et udvalg af konti inden for de af Indenrigs- og Boligministeriet 

udmeldte obligatoriske opdelinger af aktiver og passiver. 

Vi har bl.a. påset, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget- og 

Regnskabssystemets regler samt at der er redegjort for egenkapitalens udvikling fra ultimo 2020 til ultimo 

2021. 

Det er vores overordnede opfattelse, at afstemning af balancens poster i forbindelse med regnskabsafslut-

ningen er tilfredsstillende. Vi anbefaler dog, at Gentofte Kommune fortsat har et stærkt fokus på bl.a. at 

ensarte afstemningerne samt sikre kvaliteten i afstemningerne. 

4.11 Vurdering af kommunens økonomiske udvikling 

Vi har overordnet vurderet kommunens økonomiske udvikling i perioden fra 2018 til 2021. 

(DKK mio.) 2018  2019  2020 2021 

Strukturelt driftsresultat 184 286 315 226 

Skattefinansierede anlægsudgifter (ekskl. Jordforsyning)  -301 -329 -427 -297 

Jordforsyning(budget) - - - - 

Skattefinansieret resultat -117 -43 -112 -71  

Afdrag på lån -30 -35 -35 -41 

Låneoptagelse 42 68 208 83 

Resultat efter afdrag og lånoptagelse -105 -10 61 -29 

     

Kassebeholdning, ultimo (DKK mio.) 360 273 304 362 

Gennemsnitlig likviditet (DKK mio.) 691 536 471 458 

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (DKK) 9.113 7.125 6.298 6.144 

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger i alle kommuner - 

ekskl. hovedstadskommuner (DKK) * 

6.379 5.591 6.306 7.552 

Langfristet gæld pr. indbygger (DKK) 21.452 21.330 25.456 26.318 

Langfristet gæld pr. indbygger i alle kommuner - ekskl. 

hovedstadskommuner (DKK) * 

15.215 16.165 17.674 17.382 

(*) Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal 
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Af Gentofte Kommunes ”Gentofte Plan” for 2021, fremgår det bl.a.; 

• Gentofte Kommunes likvide beholdning skal udgøre DKK 100 mio. ultimo 2021 

• Det strukturelle resultat skal over en årrække være i balance i forhold til det ønskede skattefinan-

sierede anlægsniveau 

• Stram økonomistyring  

4.11.1 Målopfyldelse i forhold til vedtaget politik 
Det fremgår af årsregnskabet, at Gentofte Kommune ultimo året har en kassebeholdning inklusiv brugerfi-
nansieret likviditet på DKK 362 mio., hvilket opfylder kravet om en minimumslikviditet ultimo året på 
DKK 100 mio.  
 
Derudover fremgår det ligeledes af årsregnskabet, at der i en årrække inkl. regnskabsåret 2021 forekommer 
et positivt strukturelt resultat, hvilket er i overensstemmelse med den vedtagne politik om, at driftsresulta-
tet på sigt, skal være med til at finansiere årlige anlægsudgifter. 
 
Endeligt fremgår det ligeledes af årsregnskabet for 2021, at Gentofte Kommune har en stram økonomisty-
ring, i form af ingen eller mindre overskridelser i forhold til bevillinger m.v. 

4.12 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

 

Som led i den udførte juridisk-kritiske revision af har vi i set på områderne: 

• Lov om kommunernes styrelse 

• Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger 

• Bevillingsregler 

• Låne- og deponeringsregler 

• Takstberegning for bo- og opholdssteder 

• Lønninger og vederlag (se afsnit 4.7)  

• Rettighedsbestemte overførsler (se bilag 2 - 3). 

Som led i den udførte forvaltningsrevision har vi set på områderne: 

• Økonomistyring (se afsnit 4.11). 

• Styring af offentlige tilskudsordninger: Lokale puljer 

Vi henviser i øvrigt til bilag 1 – afsnit 8.4 for en oversigt over planlægning af juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision. Vi har herudover i bilag 1 – afsnit 8.4 indsat et overblik over den udførte juridisk-

kritiske revision og forvaltningsrevision for de forudgående 4 år samt indeværende år. 

4.12.1 Lov om kommunernes styrelse 

Lov om kommunernes styrelse fastsætter regler for Kommunalbestyrelsen og udvalgenes varetagelse af 

kommunens anliggender, den økonomiske forvaltning mv. 

Vi har ved gennemlæsning af Kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol samt visse punkter i udvalgenes 

beslutningsprotokoller kontrolleret overholdelse af den kommunale styrelseslov. Vi har endvidere i forbin-

delse med vores revision eksempelvis stikprøvevis kontrolleret vederlag til Kommunalbestyrelsen. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. 
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4.12.2 Kommunalbestyrelsens/fagudvalgenes beslutninger 

I forbindelse med vores revision, eksempelvis lønrevision, årsrevision og forvaltningsrevision har vi stik-

prøvevist kontrolleret, at beslutninger fra Kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg og de stående udvalg er 

overholdt.  

Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer. 

4.12.3 Bevillingsregler 

I den kommunale styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Kommunalbestyrelsen. 

Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i 

forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt 

den fornødne bevilling. 

Gentofte Kommune har 14 bevillingsområder. Der er ikke konstateret overskridelser mellem regnskabstal-

let og det korrigeret budget for 2021. 

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.  

4.12.4 Låne- og deponeringsregler 

Gentofte Kommune har i 2021 samlet (skattefinansieret og brugerfinansieret) optaget lån for i alt DKK 83 

mio. Vi har foretaget gennemgang af kommunens opgørelse af låneberettiget beløb, der henføres til an-

lægsaktivitet.   

4.12.5 Takstberegning for bo- og opholdssteder 

Vi har foretaget en gennemgang af kommunens udarbejdede omkostningstakster for en tilfældigt udvalgt 

institution, som er omfattet af lov om socialtilsyn. 

Af bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017 fremgår det, at institutionens realiserede nettoresultat ud 

over +/- 5% af de budgetterede nettoomkostninger, skal indregnes i efterfølgende års takstberegning, dog 

senest inden for 2 år. Nettoresultatet skal opgøres på baggrund af et omkostningsbaseret regnskab, dvs. at 

der bl.a. skal indregnes afskrivninger. 

I forbindelse med vores gennemgang af en af de udvalgte institutioner, er det konstateret, at i forbindelse 

med takstfastsættelsen for 2021 er der ikke indregnet et underskud på mere end 5 % fra 2019. Dette skyl-

des, mange ekstraordinære omkostninger i regnskabsåret 2019. Kommunen har endvidere overfor os op-

lyst, at indregningen af underskuddet ville kunne medføre endnu højere omkostninger, da andre kommu-

ner ville finde alternative løsninger til deres borgere. Vi er enige i Gentofte Kommunes håndtering af de 

ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fastsættelse af taksten for 2021. 

Bortset fra dette forhold er det vores opfattelse, at taksten for 2021, for de boformer, som kommunen dri-

ver efter servicelovens § 107, i al væsentlighed er beregnet efter gældende bestemmelser for takstberegning 

på det sociale område. 

4.12.6 Konklusion på den juridisk-kritiske revision 

Ved den juridisk-kritiske revision er der ikke konstateret væsentlige regelbrud.  

4.12.7 Styring af offentlige tilskudsordninger: Lokale puljer (forvaltningsrevision) 

Vi har gennemgået procedurer og forretningsgange for Gentofte Kommunes lokale puljer. Lokale puljer 

defineres som puljer, der ikke er etableret på baggrund af lovkrav, og som ikke er omfattet af folkeoplys-
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ningsloven. Formålet med revisionen har været at undersøge kommunens processer for tildelinger, udbeta-

linger, opfølgning og evaluering af tilskud og bevillinger på området. 

Ved interview har vi opnået forståelse for de enkelte projekter og bevillingers formål samt processen for 

tildeling, udbetaling og opfølgning/evaluering. Vi har ligeledes fået beskrevet, hvorledes evalueringen af 

kommunens udbytte sker. Vi har stikprøvevis gennemgået projektbeskrivelser, bevillinger, samarbejds- og 

resultataftaler, regnskabsbilag mv. 

På baggrund af vores gennemgang af kommunens pulje til kultur, er det vores konstateret, at Gentofte 

Kommunes interne forretningsgange ikke efterleves fuldt ud, i forbindelse med bevillinger givet til interne 

projekter i Gentofte Kommune. Dette begrundes med, at de ikke skal aflægge regnskab samt udarbejde en 

evaluering, hvilket forretningsgangene foreskriver. Derudover er det ligeledes konstateret, at der ikke fore-

ligger nedskrevne procedure for Gentofte kommunes evaluering af de bevillinger der gives til projekterne, 

hvor der bl.a. evalueres på udbyttet. 

4.12.8 Konklusion på forvaltningsrevisionen 

Ved forvaltningsrevisionen er der ikke konstateret væsentlige mangler i kommunens forvaltning. 

5. Uafhængighed 

5.1 Vores uafhængighed 

PwC har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standards Board 

for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de 

grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortro-

lighed og professionel adfærd samt etiske krav gældende i Danmark. 

PwC har omfattende systemer til sikring og overvågning af, at firmaets uafhængighedspolitik overholdes, 

både for firmaet som helhed og for de enkelte medarbejdere. Firmaets uafhængighedspolitik og -systemer 

omfatter bl.a. et centralt, internationalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger som følge af, 

at PwC udfører erklæringsydelser for de pågældende kunder. Endvidere har PwC implementeret et interna-

tionalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik på at sikre, at ydelser til 

kommuner gennemgås og godkendes af den ledende revisionspartner for at sikre, at vi kan og må påtage os 

at udføre disse ydelser. 

5.2 Ledende revisionspartnere 

Følgende partner er omfattet af begrebet ledende revisionspartnere i henhold til EU’s revisorforordning: 

• Jesper Randall Petersen 

5.3 Andre ydelser end lovpligtig revision 

Siden afgivelsen af vores revisionsberetning den 7. juni 2021 har PwC assisteret med nedenstående; 

• Rådgivning og assistance vedrørende overholdelse af arbejdsklausuler 

• Afgivelse af erklæring om NEMID 

• Rådgivning og assistance vedrørende skoleområdet 
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6. Sammendrag af kommunikation 

Vi har i forbindelse med revisionen deltaget i følgende møder med kommunens ledelse: 

Dato  Kommunikationens  

art/form 

 Deltagere  Dagsorden 

 

        

3. september 2021  Møde  Administrativ stab  Drøftelse af revisionspla-

nen for 2021  

        

12. maj 2022  Møde  Administrativ stab og 

økonomidirektør 

 Drøftelse af udkast til 

revisionsberetning  

        

19. maj 2022  Møde  Direktionsmøde   Afrapportering af revisi-

onsberetning for 2021 

 

 

 

 

 

Derudover er der i løbet af året afgivet en række notater. Der henvises til afsnit 8.2. 

7. Afslutning 

I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi ledelses underskrift på en regnskabserklæring om-

handlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informati-

oner, der kan have indvirkning på regnskabet. 

I henhold til EU’s revisionsforordning skal vi oplyse, at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet 

om. 

Hellerup, den 3. juni 2022 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 

 

 

Jesper Randall Petersen   

statsautoriseret revisor   
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8. Bilag 1 – Påtegning, ledelsesnotater og afgivne erklæringer 

8.1 Den uafhængige revisors påtegning 

 
Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune 

Revisionspåtegning på regnskabet  

Konklusion  
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-
stemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. 

Vi har revideret regnskabet for Gentofte Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal: 

Resultat af ordinær drift (overskud) DKK 226 mio.  

Resultat af det skattefinansierede område (underskud) DKK 71,6 mio.  

Aktiver i alt  DKK 8.645 mio.  

Egenkapital i alt  DKK 3.439 mio.  

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på 

grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Vores 

ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors an-

svar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med Internatio-

nal Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 

(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Centrale forhold ved revisionen 

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 

vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revisi-

on af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt 

konklusion om disse forhold. 

 

Centrale forhold ved revisionen Hvordan vi har behandlet det centrale forhold 

ved revisionen 

Sociale- og beskæftigelsesmæssige 

udgifter  

De social- og beskæftigelsesmæssige udgif-

ter vedrører bl.a. dagpenge til forsikrede 

ledige, løntilskud til personer i fleksjob, 

sygedagpenge, seniorjob, hjælp til flygt-

ninge, botilbud, ophold på døgninstitutio-

ner mv.  

 

 

 

Vi gennemgik og opnåede forståelse for væsentlige for-

retningsgange og relevante interne kontroller på områ-

der med statsrefusion på det sociale- og beskæftigel-

sesmæssige område samt gennemførte stikprøvevise 

tests af personsager til afdækning af, om der sker en 

korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi 

udførte vores handlinger i henhold til bekendtgørelse 
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Ud fra vores professionelle vurdering er 

revisionen af området for de sociale- og 

beskæftigelsesmæssige udgifter med stats-

refusion, det revisionsområde med størst 

betydning for den finansielle revision, da 

der er væsentlige udgifter på dette område, 

som refunderes af Staten. Kommunen er 

ansvarlig for tilrettelæggelse af forret-

ningsgange og interne kontroller, som sik-

rer korrekt sagsbehandling af borgernes 

rettigheder til ydelser, herunder at der 

udbetales korrekte ydelser, som kan helt 

eller delvis refunderes af Staten i henhold 

til gældende love og regler.  Vi fokuserede 

på området, da reglerne på området er 

komplekse og kræver, at ledelsen i kommu-

nen fastlægger retningslinjer for forret-

ningsgange og sagsbehandling samt over-

våger at disse bliver fulgt. 

 

nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud 

samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder 

inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelses-

ministeriets, Udlændinge - og Integrationsministeriets, 

Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og 

Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgø-

relsen)  

De detaljerede resultater af vores revision, som ikke har 

betydning for konklusionen på regnskabet, afrapporte-

res til kommunen i revisionsberetning nr. 12 af 3. juni 

2022 i bilag 2 – 3 inkl. tværministerielle oversigter til 

Ministerierne Social- og Ældreministeriet, Beskæfti-

gelsesministeriet samt Udlændige og Integrationsmini-

steriet.  

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabs-

væsen, revision mv. medtaget det af Kommunalbestyrelsen godkendte årsbudget for 2021 som sammenlig-

ningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 

udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision 

mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-

bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte 

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift medmindre ledelsen enten har til hensigt at 

likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed. Det er ikke en garanti for, at en revision der udføres i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision, og de yderligere krav der er gældende i 

Danmark samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendt-

gørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformati-

on, når sådanne findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 

væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økono-

miske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres 
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på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foreta-

ger vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 

væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-

mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.  

 

• Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 

eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende 

uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at på-

virke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, anvendte sikkerhedsforanstaltninger eller handlinger 

foretaget for at eliminere trusler. 

 

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der 

var mest betydelige ved revisionen af regnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved 

revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering ude-

lukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal 

kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne 

forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation. 

 

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i ”Regn-

skab 2021”, der ikke er omfattet af vores revision jf. konklusionsafsnittet ovenfor. 

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om disse. 
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 

forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores vi-

den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på 

grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal 

vi rapportere om dette forhold.  

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Yderligere oplysninger krævet i henhold til ”bekendtgørelse om kommunal og regional revi-

sion” 

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen.  

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i be-

kendtgørelse om kommunal og regional revision. 

Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, der er 

pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, for en 

detaljeret oplistning af opgaver. 

Vi blev første gang valgt som revisor for kommunen fra og med den 1. januar 2010 for regnskabsåret 2013. 

Vi er genvalgt for en samlet sammenhængende opgaveperiode frem til og med regnskabsåret 2022.  

 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 

og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etab-

lere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 

juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 

dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmel-

ser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltnings-

revision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner 

understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er 

omfattet af regnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-

ninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 
  



Gentofte Kommune 

Revisionsberetning nr. 12 af 3. juni 2022 

 

19 
 

 

8.2 Oversigt over notater 

I forbindelse med vores revision har vi afgivet følgende ledelsesnotater/rapporter: 

• Notat vedrørende lønrevision  

• Notat vedrørende beholdningseftersyn  

• Notat for Børn og familie  

• Notat for Social og Handicap Myndighed  

• Notat vedrørende den løbende revision  

• Notat for Beskæftigelsesområdet  

• Notat for revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen  

8.3 Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, erklæringer mv. 

Vi har revideret og afgivet erklæringer vedrørende følgende: 

 

Tilskuds- og projektregnskaber: 

• Tjenestemandspensionsudgifter 1. halvår 2021 

• Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre 

• God opvækst 

• Takstberegning – Hellerup Krisecenter 

• Takstberegning – Overførstergården 

• Tjenestemandspensionsudgifter 2. halvår 2021 

• BOSSINF-STB 2021 

• Regional uddannelsespulje 

• Stoplov – 1212 erklæring 

• Efterværnsprojekt Styrmand i eget liv 

• Et generelt løft af folkeskolen 2021 

• Godt videre i egen bolig 

• Teaterrefusion 2021 

• Minimumsnormeringer 2021 

• Bedre bemanding 

• Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 

• Statsrefusionsopgørelse – Integration 2021 

• Statsrefusionsopgørelse – Sociale Udgifter 2021 

• Statsrefusionsopgørelse – Særligt dyre enkeltsager 2021 

• Statsrefusionsopgørelse – Boliglån 2021 

• Indberetning af provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme for 2021 

 

Øvrige erklæringer: 

• Omdannelse af Søndersøhave til plejeboliger med fast personale 

• Nyt multirum i Gentofte Skøjtehal 

• Digitalisering af dagtilbud 

• IT geninvesteringer og IT-sikkerhed 2017 

• 24 almene ældreboliger ved Stolpehøj 
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• Borgerdialog og Samarbejdsplatformen Aula på Skole- og Dagtilbudsområdet 

• Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80 

• Renovering af kystvejen for Skovshoved Havn samt promenade og kystsikring syd og nord for 

havnen 

• Helsingørruten 

 

8.4 Oversigt over planlægning af juridisk-kritisk revision og forvaltnings-
revision 

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omfatter på udvalgte områder, en vurdering af om de di-

spositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 

og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt en vurdering af om udførelsen af 

Kommunalbestyrelsen og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er 

varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.  

Områderne i forhold til den udførte revision vil over en flerårig periode i henhold til de nye standarder for 

offentlige revision (”SOR”) omfatte følgende inden for SOR 6 (”Juridisk-kritisk revision”) og SOR 7 (For-

valtningsrevision): 

SOR 6 - Juridisk-kritisk revision 

a) Gennemførelsen af indkøb  

b) Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner  

c) Gennemførelsen af salg 

d) Myndigheders gebyropkrævning 

e) Afgørelser om tildeling af tilskud mv. 

f) Rettighedsbestemte overførsler 
 

SOR 7 - Forvaltningsrevision 

a) Aktivitets- og ressourcestyring 

b) Mål- og resultatstyring 

c) Styring af offentlige indkøb 

d) Budgetstyring af flerårige investeringspro-

jekter 

e) Styring af offentlige tilskudsordninger 
 

For at skabe det nødvendige revisionsbevis for regnskabets rigtighed, finder vi det nødvendigt at foretage 

og anvende forskellige analyser, nøgletal, udviklingstendenser, sammenligninger samt vurderinger af for-

retningsgange. Herved udføres automatisk revisionen som en integreret del af de normale revisionshand-

linger. Revisionsresultaterne kan således nyttiggøres i en bredere sammenhæng.  

Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange er efter vores generelle opfattelse, sammen med vurdering 

af de kontrolmæssige aspekter, udtryk for en løbende vurdering af, om administration og sagsbehandling 

foregår på en hensigtsmæssig måde. Forslag til ændringer/justeringer af forretningsgange fremsættes og 

aftales oftest i den løbende dialog med og rapportering til de administrative ledelsesniveauer. 
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Nedenfor har vi indsat et overblik over den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision for de 
forudgående 4 år samt indeværende år. 
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Juridisk-kritisk revision (SOR 6)          

Gennemførelse af indkøb  X     

Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner X X X X X 

Gennemførsel af salg  X X   X 

Myndigheders gebyropkrævning X     

Afgørelser om tildeling af tilskud mv. X     

Rettighedsbestemte overførsler X X X X X 

       

Forvaltningsrevision (SOR 7)      

Aktivitets- og ressourcestyring   X   

Mål- og resultatstyring    X  

Styring af offentlige indkøb X     

Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter  X    

Styring af offentlige tilskudsordninger X X   X 

 

Vores revision i perioden 2017 - 2021 har ikke giver anledning til væsentlige kritiske bemærkninger 
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Bilag 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de 
sociale og beskæftigelsesmæssige områder vedrørende regn-
skabsåret 2021 

Der henvises til særskilt dokument. 

 

Bilag 3 Oversigt over konstaterede fejl på ressortministeriernes 
områder - regnskabsåret 2021 

Der henvises til særskilt dokument. 

 

Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisio-
nens omfang og rapportering 

Der henvises til særskilt dokument. 
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LÆSEVEJLEDNING OG INDLEDNING  GENTOFTE-BERETNING 2021 

Læsevejledning 

Gentofte Kommunes regnskab for 2021 - Gentofte-Beretning 2021 - består af to hæfter.  

Hæfte 1 indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2021 samt beskrivelser af indsatsen og regn-
skabsresultatet på de enkelte bevillingsområder. 

Hæfte 2 indeholder samtlige obligatoriske økonomiske oversigter og redegørelser i forbindelse med regnska-
bet for 2021 for hele den kommunale økonomi, herunder en overordnet gennemgang/forklaring på hoved-
komponenterne i Gentofte Kommunes økonomi.  

Budgetaftalen  

Budgetaftalen for 2021 blev vedtaget af et bredt flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer den 15. oktober 
2020. Bag den to-årig budgetaftale ”Gentofte lytter, samarbejder og handler – og tager ansvar” står Det Kon-
servative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti -et bredt 
flertal på 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer. 2021 er således det første år i budgetaftalen. 

Budgetaftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler siden 2015, og har fokus på en ro-
bust økonomi og høj service. I budgetaftalen er det fastslået, at Gentofte fortsat skal arbejde helhedsoriente-
ret og nytænkende med afsæt i en effektiv, veldreven kommune, der har lavest mulig beskatning.  
Budgetaftalens nøgleord om den økonomiske politik er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance, 
effektiv styring og budgetdisciplin.  

Budgettet for 2021 med overslagsårene 2022-2024 er præget af Folketingets udligningsaftale fra juni 2020, 
som har den konsekvens, at skatterne for første gang i 11 år stiger i Gentofte Kommune. Skattestigningen – 
som herudover i tillæg til udligningsloven har medført statslige straffesanktioner - er nødvendig for at sikre, at 
ingen borgere skal opleve serviceforringelser de kommende år. 
Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at sikre at skattestig-
ningen hos borgerne ikke bliver endnu større ønsker Kommunalbestyrelsen, at der gennemføres effektivise-
ringer på 40 mio. kr. inden for primært administrative funktioner. 

Kommunen har også i 2021 haft landets laveste samlede skattetryk (indkomstskat, grundskyld og dæknings-
afgift) på trods af Folketingets udligningsaftale, som har resulteret i at ca. 60% af kommunens indkomstskat-
teprovenu er gået til andre kommuner. Den pålagte store udligningsregning, som en konsekvens af udlig-
ningsloven, har medført at kommunen har været nødsaget til at forhøje indkomstskatten (fra 22,8 % i 2020 til 
23,63 % i 2021).   

Budgetaftalen har også et fire årigt perspektiv (budgetår og overslagsår) på de udfordringer, som Gentofte 
Kommune skal skabe løsninger for - bl.a. sammen med borgerne via nye opgaveudvalg og nye dialogformer.  
Forligspartierne ser det som en styrke, at den mangfoldighed af kompetencer, perspektiver, livserfaringer og 
virkelyst, som borgerne har, kommer i spil, når vi sammen udvikler kommunen. Det vil vi fortsat lægge vægt 
på, når vi inviterer til politikudvikling om nye emner i opgaveudvalg, som har vist sig som en bæredygtig form, 
når vi skal skabe nye løsninger sammen.” Indtil udgangen af 2021 har foreløbig 41 opgaveudvalg med 392 
borgere (herudover yderligere 1400 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende) 
medvirket til politikudviklingen i kommunen. 

Budgetaftalens konkrete indsatser og øvrige aktiviteter er nærmere beskrevet på de enkelte målområder i 
hæfte 1. Herudover vil opfølgningen i hæfte 1 også indeholde en opsummering af nogle af de udfordringer – 
men også læring - Corona-krisen har haft for opgavevaretagelsen på de forskellige områder  
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GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTAT GENTOFTE-BERETNING 2021 

Regnskabsopgørelse  

Generelle bemærkninger til regnskabet

Overordnede bemærkninger 
Som det fremgår af regnskabsopgørelsen ovenfor er det strukturelle driftsresultat opgjort til 225,8 mio. kr. i 
overskud, hvilket er 60,4 mio. kr. højere i forhold til det korrigerede budget. Et solidt strukturelt overskud er et 
meget væsentligt element i en sund økonomi.  

Beløb i mio. kr. Regnskab Oprindeligt Korrigeret Afvigelse mellem 
indtægter angives med "-" budget budget regnskab og

2021 2021          2021* korrigeret budget

Det skattefinansierede område
Finansiering i alt
Skatter -6.978,7 -6.994,6 -6.992,6 14,0
Tilskud og udligning 2.286,7 2.269,2 2.290,2 -3,5
Renter -3,1 -2,8 -2,8 -0,3
Finansiering i alt -4.695,1 -4.728,2 -4.705,2 10,1
Serviceudgifter 3.585,0 3.594,5 3.640,8 -55,9
Drift (øvrige udgifter) 843,5 1.141,8 843,4 0,1

Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og 
klimainvesteringer 40,8 39,6 55,6 -14,7
Driftsudgifter og afdrag på lån i alt 4.469,3 4.775,9 4.539,8 -70,5
Strukturelt driftsresultat -225,8 47,7 -165,4 -60,4
Anlægsudgifter i alt (netto) 297,4 371,8 468,1 -170,6
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger 198,8 280,1 391,9 -193,1
Øvrige skattefinansierede anlæg netto 98,7 91,7 76,2 22,5

Resultat skattefinansieret område 71,6 419,4 302,6 -231,0

Det takstfinansierede område 0,0
Forsyningsvirksomheder - drift -30,4 -29,8 -29,0 -1,5
Forsyningsvirksomheder - anlæg 60,4 41,5 126,6 -66,2
Forsyning - låneoptagelse -68,8 -31,8 -119,7 50,9
Forsyning - afdrag på lån 40,5 40,9 40,9 -0,4
Resultat forsyningsvirksomheder 1,7 20,8 18,9 -17,2

Øvrige finansposter
Balanceforskydninger (netto) 224,1 75,3 335,4 -111,3
Låneoptagelse -83,0 -157,3 -223,3 140,2

Forskydning i deponering (tidligere 
investeringsbeholdningen) 3,9 10,6 28,5 -24,6
Øvrige finansposter i alt 144,9 -71,4 140,6 4,3

Kommunens samlede årsresultat
("-" = Forøgelse af kassebeholdningen) 218,2 368,9 462,1 -243,9
Sammenlægning af 
investeringsbeholdning med 
kommunekassen 276,0
Likvid beholdning ultimo året 362,2 -64,5
Gennemsnitslikviditet ultimo året 458,0 360,0
*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler 
/genbevillinger fra 2020), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2021.
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Et andet væsentligt element i regnskabsresultatet 2021 er anlægsforbruget. Dette er 170,6 mio. kr. lavere 
end det korrigerede budget på det skattefinansierede område og 74,3 mio. kr. lavere end det oprindeligt ved-
tagne budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget relaterer sig primært til tidsforskydninger af 
igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter. 
 
Sammenfattende udviser kommunens regnskab et samlet finansieringsoverskud på 57,8 mio. kr. Finansie-
ringsoverskuddet består af et ”ordinært” finansieringsunderskud på 218,2 mio. kr. i 2021, hvilket skal ses i 
sammenhæng med den ekstraordinære indbetaling til Lønmodtagernes Feriefond. Herudover er kommunens 
investeringsbeholdning i slutningen af 2021 sammenlagt med kassebeholdningen, hvilket isoleret set har for-
øget den opgjorte kassebeholdning med 276 mio. kr.  
Det betyder, at kommunens kassebeholdning er på 362,2 mio. kr. ved regnskabsårets udgang, hvilket svarer 
til en forøgelse af kassebeholdningen på 57,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020. 

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide be-
holdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2021 på 458,0 mio. kr., hvilket er en re-
duktion på 13,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2020. Kommunens likviditet pr. 31.12.2021 kan fortsat be-
tragtes som solid.  

Ovennævnte elementer vedrørende det strukturelle driftsresultat og anlægsforbrug er uddybet nedenfor. 

Strukturelt driftsresultat 

Det strukturelle driftsresultat for 2021 udviser et overskud på 225,8 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til det 
korrigerede budget med et overskud på 165,4 mio. kr. og et underskud på 47,7 mio. kr. i det oprindeligt ved-
tagne budget. Det forbedrede strukturelle driftsresultat i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammen-
hæng med, at kontoen for indbetalingen af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond er over-
ført fra en driftskonto til konto under finansielle poster (balanceforskydninger), som følge af ændret konte-
ringspraksis. Den bevillingsmæssige omplacering af budgetbeløbet på 260 mio. kr. er givet i Økonomisk rap-
portering pr. 30.6.2021. 

Kommunens strukturelle driftsresultat består af kommunens skatte- og renteindtægter fratrukket kommunens 
udgifter til udligning til andre kommuner, driftsudgifterne og afdrag på lån. 

Det strukturelle driftsresultat er et vigtigt styringsparameter i kommunens økonomiske styring og er i kommu-
nens økonomiske politik fastlagt til at skulle kunne finansiere det langsigtede skattefinansierede anlægsni-
veau.  

De samlede finansieringsindtægter, der består af poster vedrørende skatter, udligning og renter, blev 10,1 
mio. kr. lavere end korrigeret budget. Der er en mindreudgift vedrørende kommunens udligningsposter (her-
under moms-udligning/-refusion) på 3,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører efterregulering af den kommunale aktivi-
tetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 på 4,8 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kom-
munekassen i januar 2022, og der er således ikke søgt tillægsbevilling til indtægten. I modsatte retning træk-
ker momsrefusionsordningen, hvor der er en udgift på 4,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end i budget-
tet.  

Der er et lavere skatteprovenu på 14 mio. kr. Dette skyldes i alt overvejende grad et lavere provenu fra for-
skerskatten. I forhold til renteposterne er der en samlet merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgette-
rede.   

Kommunens serviceudgifter, som er rammefastlagt i aftalen om kommunernes økonomi, udviser et regnskab 
på 3.585,0 mio. kr. inklusiv de coronarelaterede udgifter. Det svarer til 22,9 mio. kr. under den reviderede 
serviceramme på 3.607,9 mio. kr., der er udmeldt medio året og som udgangspunkt udgør loftet for kommu-
nens udgifter på servicedriftsområdet. Den reviderede serviceramme er KL’s foreløbigt beregnede korrektion 
i forhold til den oprindelige serviceramme bl.a. som følge af nye opgaver mv. 
Det oprindelige budget udgjorde 3.594,5 mio. kr. svarende til den udmeldte serviceramme for kommunen og 
dermed loftet over udgifterne.  

Der er i det korrigerede budget vedrørende serviceudgifterne indarbejdet tillægsbevillinger, som Kommunal-
bestyrelsen har givet siden budgettet for 2021 blev vedtaget. Der er i alt indarbejdet tillægsbevillinger for 
netto 46,3 mio. kr. således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 3.640,8 mio. kr. Størstedelen 
af tillægsbevillingerne vedrører genbevillinger fra 2020 til 2021 på 30,3 mio. kr. og tillægsbevillinger på i alt 
36,4 mio. kr. til coronarelaterede udgifter. 
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De coronarelaterede udgifter er opgjort til 39 mio. kr. af kommunens serviceudgifter i regnskab 2021. I forbin-
delse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr.  
Gentofte Kommune har, som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, om følge af kommunale udgif-
ter til håndtering af COVID-19, modtaget en kompensation på 11,4 mio. kr., som er kommunens andel af 
kompensationen på landsplan på 889 mio. kr. Der forventes som udgangspunkt ikke yderligere kompensa-
tion. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.  

Hvis kommunerne overskrider den samlede serviceramme kan det potentielt set medføre en sanktion. Kom-
munernes Landsforening vurderer på baggrund af de seneste indberetninger fra landets kommuner, at ser-
viceudgifterne på landsniveau bliver marginalt højere end servicerammen, som ikke er korrigeret for merud-
gifter som følge af corona. Overskridelsen af servicerammen kan tilskrives coronarelaterede udgifter, som 
vurderes af KL til at blive på i størrelsesorden 3 mia. kr. på landsplan, som i øvrigt er væsentligt lavere end 
kompensationen på 0,9 mia. kr. Regeringen har tilkendegivet, at udgifter relateret til corona ikke skal for-
trænge øvrige driftsudgifter. På den baggrund vil der ikke komme nogen sanktion. 
 
Kommunens serviceudgifter udviser et mindre forbrug på 55,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  
 
Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet ”Skole og Fritid” på 10,3 mio. kr. som primært skyldes lavere 
udgifter på folkeskolerne inkl. GFO og Fritidsklub og udsatte kursusaktiviteter. Dertil kommer lavere udgifter 
til det samlede specialundervisningsområde. Modsat har der været øgede udgifter til COVID-19, som følge af 
test-indsats på skolerne i 2. halvår 2021.  
 
Der er et mindreforbrug på bevillingsområdet ”Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge” på 8,1 
mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært lavere udgifter til foranstaltninger m.v. under Børn og Familie 
     
Regnskabet viser, at der er et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. på bevillingsområdet ”Borgere med handicap”. 
Baggrunden for mindreforbruget er primært lavere udgifter til længerevarende botilbud, lavere udgifter til mis-
brugsområdet og kvindekrisecentre. Dertil kommer øgede refusionsindtægter i forbindelse med en ekstern 
gennemgang af refusionerne for 2018-2021. 
 
På området ”Politisk ledelse og administration” er der et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. som primært 
kan henføres til mindreudgifter. på løn- og administrationskonti samt mindreforbrug på generelle reserver. I 
modsatte retning trækker merudgifter på Gentofte ejendomme på 4,0 mio. kr. 
 
Modsat er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. på bevillingsområdet ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje”, som 
er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. Den primære forklaring er, at udbetaling af statslige pulje-
midler på 17,2 mio. kr. ikke er overført til Gentofte Kommune inden regnskabsafslutningen på trods af rettidig 
anmodning. Derudover er der merudgifter på de selvejende plejeboliger, mindreudgifter på hjemmeplejen 
som følge af rekrutteringsudfordringer samt mindreforbrug på forebyggelsesindsatser som følge af COVID-
19. 
 
På de øvrige bevillingsområder er der tale om mindre afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget. 

 
Øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen), som primært omfatter sociale forsørgelsesudgifter i forhold til 
arbejdsmarkedet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, blev i forhold til det korrigerede 
budget 0,1 mio. kr. højere og 298,4 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget.  
Det oprindelige budget for øvrige driftsudgifter (uden for servicerammen) udgjorde 1.141,8 mio. kr. Der er i 
det korrigerede budget indarbejdet negative tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på i 
alt 298,4 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 843,4 mio. kr. 260 mio. kr. af den negative til-
lægsbevilling skyldes, at den budgetlagte indbetaling af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Ferie-
fond er omplaceret til balanceforskydninger i forbindelse med Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021, som 
følge af Indenrigs- og Boligministeriets ændrede konteringsregler. 
  
Den resterende del af den negative tillægsbevilling på 38,4 mio. kr. vedrører primært bevillingsområdet ”Ar-
bejdsmarkedet og overførselsudgifter”, hvor der har været en negativ tillægsbevilling på 33,3 mio. kr. således 
at det korrigerede budget er reduceret til 564,6 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet. Regnskabsre-
sultatet kan tilskrives den positive udvikling på arbejdsmarkedet med den faldende ledighed i 2. halvår af 
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GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABSRESULTAT GENTOFTE-BERETNING 2021 

2021 efter et 1. halvår, der var præget af COVID-19’s negative effekter i form af restriktioner og den delvise 
nedlukning af det private arbejdsmarked.  

Mere uddybende beskrivelser af årsagssammenhænge kan læses i den efterfølgende gennemgang af de 
enkelte driftsområder (bevillingsområder) 

Anlægsområdet  
Kommunens skattefinansierede anlægsinvesteringer var i 2021 på i alt 297,4 mio. kr., hvilket er 170,6 mio. 
kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af igangsæt-
telse og færdiggørelse af en række projekter. 

Det oprindeligt vedtagne anlægsprogram for 2021 var på 371,8 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget er på 
i alt 468,1 mio. kr., som består af det oprindeligt vedtagne anlægsprogram, genbevillinger fra tidligere år af 
tidsforskudte projekter samt tillægsbevillinger givet af Kommunalbestyrelsen i årets løb.  
Der er givet genbevillinger fra 2020 til 2021 for i alt 184,8 mio. kr. (heraf 17,2 mio. kr. vedr. det brugerfinan-
sierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter. 

Som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023–2025 er anlægsbudgettet på 
det skattefinansierede område blevet gennemgået, og Kommunalbestyrelsen godkendte i årets anden bud-
getopfølgning, at udskyde 90,3 mio. kr. fra 2021 til 2022-2025. 

I hæfte 2 er der en uddybende gennemgang af alle områder, herunder de finansielle poster. 
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CORONARELATEREDE UDGIFTER GENTOFTE-BERETNING 2021

Coronarelaterede udgifter 

De samlede coronarelaterede serviceudgifter udgør 39,0 mio. kr. for regnskab 2021. Børn og Skole, Social 
og Sundhed (dvs. de to bevillingsområder Borgere med handicap og Forebyggelse og rehabilitering) tegner 
sig for langt hovedparten af de coronarelaterede udgifter. 

Coronarelaterede serviceudgifter i regnskab 2021 

Område 
Nettoudgifter 
(i mio. kr.) 

Teknik og Miljø 1,3 

Kultur, Unge og Fritid 5,7 

Børn og Skole 15,4 

Social og Sundhed 13,7 

Politisk ledelse og administration 2,1 

Beredskab 0,8 

I alt 39,0 

Udgifterne har i høj grad været til test og podeteams på områderne Forebyggelse, rehabilitering og pleje, 
Borgere med handicap samt Skole og Fritid. På dagtilbudsområdet er der tildelt midler til flere pædagog- og 
medhjælpertimer, og der har været betydelige mindreindtægter på kommunens idrætsanlæg. Endvidere har 
der, generelt set, været flere udgifter til rengøring 

I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2021 blev der givet tillægsbevillinger for 36,4 mio. kr.  
Gentofte Kommune har, som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, som følge af kommunale ud-
gifter til håndtering af COVID-19, modtaget en kompensation på 11,4 mio. kr., som er kommunens andel af 
kompensationen på landsplan på 889 mio. kr. Der forventes som udgangspunkt ikke yderligere kompensa-
tion. Eventuel yderligere kompensation tages op i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023.  
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ØKONOMISKE NØGLETAL GENTOFTE-BERETNING 2021

Økonomiske nøgletal 

Nedenstående oversigt viser økonomiske nøgletal for regnskab 2021 sammenlignet med de foregående fire 
regnskabsår. 

*) Gentofte Kommune har i 2021 landets laveste grundskyldspromille (lovens minimum) og kirkeskattepro-
cent samt landets syvende laveste indkomstskatteprocent. Dækningsafgift af erhvervsejendomme på 10 pro-
mille er lovens maksimum. Kommunen har landets laveste skattetryk (beskatningsniveau). 

På kommunens hjemmeside (www.gentofte.dk/Om kommunen/statistikker) ligger der flere statistiske opgø-
relser og nøgletal om kommunen. 

ØKONOMISKE NØGLETAL

Regnskabsår 2017 2018 2019 2020 2021

Skattesatser*:
  Kommunal indkomstskat i % 22,8 22,8 22,8 22,8 22,63
  Kirkeskat i % 0,41 0,39 0,39 0,39 0,4
  Kommunal grundskyld i 0/00 16 16 16 16 16
  Dækningsafgift af erhvervsejendomme i 0/00 10 10 10 10 10

5 års hovedtal: 
  Opgørelse opgjort i årets priser og angivet i mio. kr.

  A: Det skattefinansierede område
   Indtægter i alt -4.223 -4.312 -4.478 -4.767 -4.695
   Driftsudgifter i alt 3.984 4.098 4.157 4.417 4.428
   Strukturelt driftsresultat -207 -184 -286 -315 -226
   Anlægsudgifter i alt 176 301 329 427 297

  B: Forsyningsvirksomhederne
   Driftsvirksomhed -40 -33 -39 -52 -30
   Anlæg 195 157 89 44 60

   Låneoptagelse i alt -163 -219 -137 -242 -152
   Afdrag på lån i alt 54 60 70 73 81

  Finansierings-underskud/overskud ("+" = træk på kassen) -80 160 87 -32 -58
  Kassebeholdning - ultimo året 519 360 273 304 362
  Gennemsnitslikviditet ultimo året 685 691 536 471 458

Summarisk oversigt over balancen:
  Likvide aktiver 519 360 273 304 362
  Kortfristede aktiver 293 295 222 291 228
  Kortfristet gæld -458 -437 -374 -633 -221
  Kortfristet formue 354 218 121 -37 370
  Investeringsbeholdning 199 259 312 321 49
  Øvrige langfristede tilgodehavender 2.092 2.464 2.189 2.275 2.331
  Hensatte pensionsforpligtigelser -1.993 -1.911 -1.818 -1.727
  Forsyningsvirksomheder 845 997 1.009 1.006

-3015       
1.037

  Finansiel formue 1.497 2.028 1.813 1.837   772
  Langfristet gæld -1454 -1.613 -1.596 -1.898 -1.953
  Finansiel egenkapital 43 415 216 -60 -1.181
  Materielle-, immaterielle anlægsaktiver og varebeholdninger 4.691 4.753 4.737 4.691 4.621
  Egenkapital i alt 4.734 5.168 4.953 4.630 3.439
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OVERBLIK OVER REGNSKABSRESULTATET FORDELT PÅ DRIFTSBEVILLINGER GENTOFTE-BERETNING 2021 

På de følgende sider beskrives afvigelser mellem 
regnskab og budget vedr. drift på de enkelte 
bevillinger.  

Oversigten nedenfor viser regnskabsresultatet på driftsområdet i forhold til oprindeligt budget og 
korrigeret budget på de enkelte bevillinger og målområder:  

REGNSKABSRESULTAT I FORHOLD TIL BUDGETTET PÅ DE ENKELTE BEVILLINGER OG MÅLOMRÅDER

Beløb i 1.000 kr. Regnskab Oprindeligt 
årsbudget

Korrigeret 
budget

Afvigelse ift. 
korrigeret 

budget

Forbrugs- 
procent

2021 2021 2021 i 1.000 kr. i procent

DRIFT I ALT 4.397.985 4.706.532 4.455.263 -57.278 99
0TEKNIK- MILJØ 127.059 123.962 130.064 -3.005 98

Forsyning -30.444 -29.806 -28.966 -1.478 105
Park og vej/Klima, natur og Miljø 157.503 153.768 159.030 -1.527 99

KULTUR, UNGE OG FRITID 145.013 147.140 148.665 -3.652 98
Kultur 59.762 60.985 60.232 -470 99
Unge 9.112 9.982 9.699 -587 94
Fritid 76.139 76.173 78.734 -2.595 97

BØRN OG SKOLE 1.313.008 1.333.352 1.334.893 -21.885 98

Skole og fritid 749.157 764.578 759.465 -10.308 99
Dagtilbud for småbørn 345.396 351.882 344.707 689 100
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 217.150 225.633 229.694 -12.543 95
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 1.306 -8.741 1.028 278 127

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE 406.247 424.564 430.660 -24.413 94

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE 1.188.354 1.188.355 1.178.524 9.830 101

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER 568.817 601.416 567.493 1.324 100

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (INKL. GENTOFTE EJENDOMME) 633.161 870.449 646.497 -13.336 98

BEREDSKABET 16.326 17.294 18.467 -2.141 88

Målområder og bevillinger 
Målområder er en afgrænsning af kommunens 
aktiviteter i naturligt sammenhængende grupper.  
Der er otte målområder med tilhørende bevillinger. 
Nogle målområder går på tværs af bevillinger. 

Bevillinger opdeler budgettet på formål. Der er i alt 
14 bevillinger, som er bindende for 
administrationen. Forøgelser eller reduktioner af 
bevillinger skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen., som således er 
bevillingshaver for alle driftsbevillinger. 
Bevillingerne bliver givet som nettobevillinger. 

8



TEKNIK OG MILJØ GENTOFTE-BERETNING 2021

Teknik og Miljø 

Opfølgning på aktiviteter inden for området 

Affald og Genbrug 

Ny renovatør 
Den 1. marts 2021 overtog City Container A/S indsamlingen af affald i kom-
munen. Det gælder samtlige affaldsordninger, undtaget indsamling af miljø-
bokse og tømning af miljøskabe. Overgangen til den nye renovatør er i 
2021 forløbet gnidningsfrit og uden nævneværdige udfordringer for den 
daglige drift, hvilket er en god start for det fremtidige samarbejde mellem 
City Container og Affald og Genbrug. 

Indsamlede mængder fra affaldsordningerne 
Diagrammet nedenfor viser affaldsmængderne, der gik til genanvendelse, 
fordelt på kvartaler for 2020 og 2021. 

Ny affaldsplan 
I marts-juni gennemførtes en digital borgerinddragelse for at få indsigt i borgernes behov og ideer til fremti-
dens affaldsløsninger. Formålet var at tage de bedste ideer med i affaldsplanen. I alt 102 borgere deltog. Un-
dersøgelsen viste generelt, at borgerne er meget tilfredse med de affaldsordninger og den service, der tilby-
des i Gentofte. Borgernes nye forslag er indarbejdet i Affaldsplanen.  

Teknik- og Miljøudvalget havde i august en temadrøftelse af Affaldsplan 2021-2032, og input herfra blev ind-
arbejdet i det samlede affaldsplanforslag, der efter en 8 ugers høring blev vedtaget endeligt i februar 2022. 

Beskrivelse af området   

Inden for Teknik- og Miljøud-
valgets område varetages drift, 
vedligehold og udvikling af: 

 Grønne områder og kirke-
gårde

 Veje, fortove og cykelstier
 Havne, strande og cam-

pingplads
 Affald og genbrug
 Fjernvarme
 Vand- og Spildevandsom-

rådet (Novafos)
 Myndighedsopgaver på

natur- og miljøområdet
 Klimaindsatser
 Bæredygtighed.
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Affaldsplanen indeholder en samlet vision: ”Affaldskurven skal knækkes = Mindre affald og mere genbrug”. 
Den er opdelt i 4 temaer: 1) Mindre affald, 2) Mere og bedre genanvendelse, 3) Smartere affaldsløsninger og 
4) Kommunikation, samskabelse og læring. 
  

 

Forsiden af Affaldsplan 2021-2032 
 
Genbrugsstationen 
Driften af genbrugsstationen har i perioder været mærket af Corona-situationen med forholdsregler omkring 
hygiejne, afstand og begrænset antal besøgende, og indgangen ved Lyngbyvejen har være aflukket, så per-
sonalet løbende har kunne vurdere antallet af besøgende.  
      
Formidlingstjenesten 
Corona har i første halvår af 2021 været lukket ned for den fysiske undervisning frem til oktober, hvor der 
blev gennemført 18 besøg med 372 børn og unge, der er blevet klogere på affaldssortering, råstoffer i mobil-
telefoner og affaldsforebyggelse. Som en del af besøget får børnehavebørn og elever også en rundvisning 
på pladsen.  
I en statistik over brugertrafikken for Gentofte Kommunes sider på Skoletjenesten.dk placerer formidlingstje-
nestens læringstilbud sig på en 3. plads i forhold til mest besøgte læringstilbud, kun overgået af Kultursko-
lerne og Gentofte Bibliotekerne, der har betydeligt flere antal læringstilbud.   
 
Etageejendomme – udrulning af beholdere til sortering 
2021 blev året, hvor etageboligerne fik opstillet madaffald som den 8. ud af i alt 10 obligatoriske affaldsfrakti-
oner. Udrulningen af nye beholdere var opdelt i to etaper, forår og efterår, og forløb planmæssigt og i godt 
samarbejde med City Container.  
 
Med udgangen af 2021 ser graden af implementering ud som følger: 
 

Dec. 2021 Etageejendomme Boligenheder % etageejendomme % boligenheder 

Etageejendomme i alt 548 17840     

Fuldt implementeret 416 13518 76 76 

Delvist implementeret 132 4322 24 24 
 
Informationspakken til etageboliger indeholdende magasinet Vores affald, en sorteringsvejledning og et ark 
med klistermærker til indendørs sortering. Pakken blev lagt i den lille grønne køkkenspand sammen med po-
ser til madaffaldet og sat på husstandenes dørtrin, samme dag som beholderne til madaffald bringes ud til 
ejendommen. 
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Ren by Hver dag 
I 2021 er der tegnet fire nye Ren By plakater af illustratoren, Mads Berg. De nye plakater er mere målrettede 
end tidligere, idet de sætter fokus på henkastet affald og affaldsforebyggelse i et samspil. Med motiver af by-
ens unge på ikoniske lokationer i Gentofte, skal plakaterne opfordre til f.eks. at tage sin egen drikkedunk el-
ler termokop med, så engangsprodukter ikke ender som henkastet affald i byen og naturen.  

 
De nye Ren By plakater tager udgangspunkt i fx Jägers Skatepark med unge skatere og vandtårnet i baggrunden, som 
er ikonisk for Gentofte. Plakaten har et budskab om at elske byen og bruge skraldespanden.  
 
Affaldsindsamling blev i 2021 afholdt under nye former grundet Corona og forsamlingsforbuddet. Affaldsind-
samlingen var derfor ikke fælles, men individuel. Borgerne kunne låne ’skraldekittet’ bestående af gribetæn-
ger, pose og handsker og på egen hånd samle skrald. Poser med skrald blev indsamlet af Park og Vej ved 
en af de offentlige skraldespande. Danmarks Naturfredningsforening Gentofte (DN Gentofte) stod for arran-
gementet, og med udlån af 172 gribetænger var der stor interesse for affaldsindsamlingen og mange bor-
gere ønskede at bidrage til en Ren by – Hver dag. Herudover har flere børnehaver i april lånt en trækvogn af 
Affald og Genbrug i forbindelse med DN’s affaldsindsamling, som der er tradition for.  
 
Skadedyrsbekæmpelse 
I 2021 er en ny rottehandlingsplan udarbejdet. Planen er gældende fra januar 2022. I den nye plan er det 
ikke længere tilladt for private bekæmpelsesfirmaer at bruge rottegift i Gentofte Kommune. I stedet anvendes 
forskellige slags smækfælder. Planen er nu formuleret med målelige succeskriterier og indsatsområder, så 
fremtidige evalueringer bliver mere konkrete. 
 
Fjernvarmen 
 
Udbygning 
I 2021 genoptog fjernvarmen udbygningen af fjernvarmenettet i Kommunen. Kommunalbestyrelsen godkendt 
i marts 2021 et projektforslag med udbygning af fjernvarmenettet til den del af kommunen, som i dag ikke er 
forsynet med fjernvarme. Udbygningen opstartede i september 2021 og strækker sig frem til 2028.  
I 2021 blev der samtidig arbejdet videre med kampagnen for gratis eftertilslutning til fjernvarmen i eksiste-
rende fjernvarmeområder. Der har i alt været kampagne i fire områder i Gentofte Kommune. Den samlede 
tilslutningsprocent i forhold til gratis eftertilslutning i de fire områder er 46 % ud af de ejendomme, der endnu 
ikke er konverteret til fjernvarme. 
 
Fremløbstemperaturer 
Som et resultat af at Gentofte Gladsaxe Fjernvarme siden 2019 har arbejdet aktivt med forbedring af kunder-
nes anlæg, har det været muligt at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, uden at det har påvirket 
komforten hos kunderne. Ovenstående graf viser udviklingen i returtemperaturen fra 2018 til nu. I oktober 
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2021 er returtemperaturen en grad lavere end samme måned 2020. I november og december stiger retur-
temperaturen og ligger i december ca. halvanden grad højere end samme periode i 2020. Årsagen til den 
højere returtemperatur i november og december 2021 er, at fremløbstemperaturen er blevet sat lidt op for at 
sikre tilstrækkelig varme i hele fjernvarmenettet. Derfor er returtemperaturen steget tilsvarende. 
 

 
Grafen viser månedsgennemsnittet for returtemperaturen i Gentofte fra 2018 til nu. Den gule streg viser returtemperaturen i 2021, mens 
den vandrette blå streg angiver CTR-grænsen for strafbetaling. 
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Park og Vej 

– endnu et år med fokus på grøn omstilling 
 

 
 

Ny Grøn Strukturplan 
Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2021 en ny grøn 
strukturplan, som beskriver de overordnede værdier 
og målsætninger for den funktionelle, naturmæssige 
og æstetiske udvikling af kommunens grønne områ-
der. For hver af de seks temaer i planen – 1) Den 
grønne kulturarv, 2) Natur og biodiversitet, 3) Klimatil-
pasning, 4) Oplevelser, leg og sundhed, 5) Tilgænge-
lighed og 6) Bæredygtighed – er der udarbejdet en vi-
sion. 
 
Til planen knytter sig også en række handleplaner, 
som understøtter arbejdet med udviklingsplaner, be-
varingsplaner og helhedsplaner for kommunens 
grønne områder. Handleplanerne tilpasses løbende 
de aktuelle behov og anviser mulige veje og konkrete 
indsatser med henblik på at sikre, at den grønne 
strukturplan realiseres. Hvor det er relevant, inddra-
ges Grønt Råd og Tilgængelighedsforum i at udar-
bejde handleplanerne. 
 
 

  

Fakta om grøn omstilling af køretøjer og maskiner i Park og Vej 
Den grønne omstilling til eldrevet materiel, som Park og Vej er godt i gang med. Ved udgangen af 2021 anvendte Park og Vej: 

 8 eldrevne lad- eller personbiler (ud af 50 køretøjer i alt) 
 9 eldrevne cykler (ud af 13 cykler i alt) 
 50 % eldrevne håndholdte maskiner (hækkeklippere, buskryddere, motorsave etc.) 
 Powerbanks 
 Opladning med solceller 
 Opsamling af regnvand 

De kommende år vil den procentvise del af eldrevet materiel stige. 

Når det gælder for eksempel lastbiler og traktorer, er teknologien dog fortsat for dårlig eller omkostningsfuld i forhold til at overgå til 
el, men udviklingen følges tæt. 

Den grønne strukturplan ligger digitalt på 
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/125#/. 
Planen er dynamisk, blandt andet tilknyttes der løbende 
handleplaner. 
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Trafiksikkerhedsplan 2021 med grønne elementer 
I 2021 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Trafiksikkerhedsplan 2021. Planen har seks temaer – 1) Adfærd og 
hastighed, 2) Fremtidens trafikant, 3) Parkering, 4) Cykeltrafik, 5) Tilgængelighed for alle og 6) Fremtidens 
transport – og flere af dem spiller ind i den grønne dagsorden. 
 
Det gælder ikke mindst temaet om Fremtidens Transport. Overgangen til fossilfri transport er en vigtig del af 
den grønne omstilling, og en succesfuld omstilling af transportsektoren fra fossile drivmidler til el og eventuel 
andre emissionsfri midler kræver, at den tilhørende infrastruktur er veludbygget. 
 
Der er i perioden 2019-2021 indtil videre opsat 43 offentligt tilgængelige ladestandere – størstedelen i 2021. 
Ladestanderne kan primært findes i nærheden af trafikale knudepunkter, rækkehusbebyggelser og etage-
ejendomme, hvor bilejere typisk ikke har mulighed for opladning på egen grund. Der er p.t. dialog med lade-
operatører om at opsætte yderligere 20-30 ladestandere samt en hurtiglader, og efter AFI-lovens (Alternative 
Fuels Infrastructure) vedtagelse foråret/sommeren 2022 udarbejdes deciderede udbud. 
 

Mere effektive trafikknudepunkter på Hellerup og Vangede Station 
Kan mere effektive trafikknudepunkter få flere gentofteborgere til at vælge kollektiv 
transport, kombinationsrejser og delemuligheder som alternativ til bilen? Det er – efter 
anbefaling fra opgaveudvalget ”Fremtidens Transport” – blevet understøttet med en 
indsats siden september 2021 på Hellerup Station og siden januar 2022 på Vangede 
Station. Forud for testene er en række tiltag implementeret for at forbedre de fysiske 
forhold og anspore borgerne til et ændret kørselsmønster: 
 
Hellerup Station fået nyt trafikknudepunktskilt, ny samkørselsbænk, nyrenoveret cy-
keloverdækning med nye ekstra tyverisikrede cykelstativer, hvor der også er plads til 
ladcykler, ny belægning, ny belysning og mulighed for at leje et elløbehjul fra VOI. 
Hertil kommer delebilparkeringspladser og ladestandere. 
 
Vangede Station har fået ny og belyst cykeloverdækning med nye ekstra tyverisikrede cykelstativer, hvor der 
også er plads til ladcykler. Nyt trafikknudepunktskilt og ny skiltning om deleparkeringspladser er på vej. La-
destander blev opsat i 2019. 
 

Bedre vilkår for cyklister, også ved Jægersborg Station og på Lyngbyvejs lokalgade 
Opgaveudvalget ’’Fremtidens transport” ønskede med sine anbefalinger at styrke cyklismen for at skabe en 
sundere, grønnere og nemmere fremtidig transport. I forbindelse med udmøntningen af anbefalingerne er 
der i 2021 blandt andet arbejdet med cykelfremmende adfærdsdesign, hvor skoleelever og deres forældre 
motiveres til at fravælge bilen og tilvælge cyklen. Også cykelfremmende infrastruktur som cykelpumper, fod-
hvilere ved lyskryds, højresving tilladt for rødt for cyklister og separat regulering af cyklister i forhold til grøn 
bølge er implementeret. 

 
Et af de større cykelfremmende projekter i 2021 skal 
gøre det mere attraktivt at vælge cyklen i kombination 
med Nærumbanen eller buslinjerne 150S og 15E. For-
målet med projektet har været at øge cykeloplandet til 
Jægersborg Station og de to stoppesteder på Lyngby-
vejs lokalgade. 
 

 
To af de tre nye cykeloverdækninger ved Jægersborg Station 
på Ibstrup-siden. 

Tiltag ved Jægersborg Station på Ibstrup-siden 
 Etablering af overdækning af eksisterende 40 cykelparke-

ringspladser. 
 Etablering af cirka seks lænestativer, også til ladcykler. 
 Forbedret skiltning til cykelparkering. 
 Forbedret belysning ved cykelparkering. 

Trafikknudepunktskilt 
signalerer bl.a. sam-
lingssted for kollektiv 
trafik og anden sam-
kørsel. 
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På de tre centrale trafikknudepunkter kan cyklen nu – 
uanset størrelse – stå tørt og trygt låst fast til en bøjle. 
 

 
Cykeloverdækningerne og de øvrige forbedringer er 
finansieret med 25 pct. af kommunen, 25 pct. af regi-
onen og 50 pct. af staten, hvor en decideret cykel-
pulje var på Finanslov 2020. 
 
 

 

 

Klima, Natur og Miljø 

 
DK2020 Klimaplan   
Gentofte Kommune påbegyndte i 2020 arbejdet med en ny ambitiøs klima- og energiplan og i november 
2020 blev kommunen udvalgt til at deltage i projektet ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”, der er et 
partnerskab mellem Realdania, KL og landets fem regioner. Projektet skal lede os gennem arbejdet med kli-
maplanen og mod målet om klimaneutralitet i 2050 samt understøtte udviklingen, prioriteringen og afrappor-
teringen af vores klimaindsats for at reducere CO2. Ud over Gentofte Kommune er 45 andre kommuner med 
i samarbejdet frem mod midten af 2022, heraf 13 kommuner fra hovedstadsregionen.  
 
Klima- og energiplanen vil tage sit afsæt i anbefalingerne fra opgaveudvalget Verdensmål i Gentofte og op-
gaveudvalget Fremtidens Transport samt Bæredygtighedsstrategien, ligesom andre relevante nuværende og 
kommende lokale planer og strategier vil blive tænkt ind i klima- og energiplanen.  
 

Den kommende klimaplan handler både om grøn energi, bæ-
redygtig mobilitet, cirkulær økonomi (herunder f.eks. genbrug 
og genanvendelse af affald), bæredygtighed i bygninger og 
byggeri samt bæredygtige indkøb, foruden klimatilpasning og 
natur samt læring og videndeling. 
 
Som led i udarbejdelsen af klimaplanen er der i 2021 blevet 
inddraget en lang række interessenter for at sikre lokal foran-
kring og opbakning til klimaplanen, og for at skabe et kvalifi-
ceret vidensgrundlag ift. borgere, erhvervsliv og foreningers 
interesse og engagement i klimadagsordenen. Kommunen 
har været i dialog med bl.a. grundejer- og andelsboligforenin-
ger, virksomheder, Netværkshuset, Senirorrådet, Grønt Råd, 
bibliotek, nytilflyttede udenlandske borgere, ungdomsuddan-
nelser, Region Hovedstaden/Gentofte Hospital og Slots- og 
Kulturstyrelsen samt Naturstyrelsen.  
 
En central pointe fra involveringen er, at Gentofte-borgerne 
handler på klimadagsordnen ud fra forskellige motivationer, 
og at Gentofte Kommune derfor skal sørge for at tale til alle 
disse for at motivere flest muligt til at træffe klimaansvarlige 
valg. Indsigterne fra inddragelsen peger samtidigt tydeligt på, 

Den nye cykeloverdækning på Lyngbyvejs lokalgade syd for 
Brogårdsvej. En tilsvarende cykeloverdækning er etableret på 
modsatte side af motorvejen på Lyngbyvejs lokalgade syd for 
Brogårdsvej. 

Tiltag ved Lyngbyvejs lokalgade syd for 
Brogårdsvej 
 Etablering af 30 nye cykelparkeringspladser – fordelt med 

cirka 15 på hver side. 
 Ny cykelslidske på trappe mellem Lyngbyvejs lokalgade 

og Brogårdsvej på den østlige side af motorvejen. 
 Cykelpumpe på den vestlige side af motorvejen (finansie-

ret af supercykelstimidler). 
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at borgerne i Gentofte allerede tager individuelt ansvar med alt fra komplicerede energirenoveringer og tekni-
ske løsninger til hverdagsforhold, affald, cyklisme og vilde haver.   
 
I løbet af 2021 blev der i forbindelse med klimaplanarbejdet indgået et klimapartnerskab mellem IKEA Gen-
tofte og Gentofte Kommune. I 2022 vil vi samarbejde om bl.a. trafikale tiltag, der kan gøre det lettere for 
IKEA’s medarbejdere at transportere sig bæredygtigt, et fælles helhedsindtryk af mere biodivers beplantning 
på arealerne på og omkring IKEA og undersøge muligheder for at bruge overskudvarme fra IKEA til anven-
delse i fjernvarmen i Gentofte Kommune. Lignende partnerskaber er ved at opstå, f,eks. med andre virksom-
heder i Vangede, virksomheder i Tuborg Havn, Gentofte Hospital/Region Hovedstaden. 
 
Gentofte Kommunes Bæredygtighedsnetværk  
I forlængelse af arbejdet med bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte” fra 2017, er 
der nedsat et tværgående bæredygtighedsnetværk, hvis formål er at facilitere og drive bæredygtighedspro-
jekter i samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder mm. Netværket kommunikerer via sin facebook-
side og hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk, som er en samskabelsesplatform for bæredygtige initiativer.  
 

Bæredygtighedsnetværkets borgermøder, 
temamøder og arrangementer har også i 
2021 været på reduceret blus pga. Corona, 
ligesom mange af de igangværende 
borgerinitiativer som f.eks. Repair Café 
Gentofte og Gentofte Byttemarked har været 
sat på pause grundet forsamlingsforbud og 
andre restriktioner. Netværket har dog haft 
fokus på den direkte borgerkontakt gennem 
digitale kanaler samt forberedt nye initiativer 
til når det igen er muligt at mødes fysisk.   
 
 
 
 

Bæredygtighedsnetværket i dialog med unge borgere om grøn omstilling ved årets Kultur- og Festdage. 
 
Et tiltag med etablering af en ’Miljøbutik’, som et tilbud til borgerne om vejledning i grøn omstilling er 
forberedt i 2021. I samarbejde med bibliotekerne åbner i marts 2022 et tilbud med navnet ’Klimaspot – Viden 
og Ideer til din bæredygtige hverdag’, hvor borgerne på lokale bydelsbiblioteker kan møde Grøn Guide og 
eksperter fra kommunen og få svar på spørgsmål angående bæredygtig mobilitet, energirenovering, 
ansvarligt forbrug, miljørigtig og biodiversitetsfremmende havebrug osv.  
 
Fokus på øget biodiversitet gennem deltagelse i ’Danmarks vildeste kommune’ 
Gentofte Kommune deltager i konkurrencen om at blive danmarksmester i biodiversitet. Målet er villahaver, 
der summer af liv, sammenhæng mellem de grønne områder og et stærkt samarbejde mellem borgere, kom-
mune, ildsjæle og mange andre. Det er Miljøministeriet, der har udfordret landets 98 kommuner til at skabe 
mere plads til naturen, og i alt har 92 kommuner tilmeldt sig. 
 
Gentofte Kommune vil gerne benytte konkurrencen til at blive endnu bedre til at udnytte det naturpotentiale, 
der findes i kommunen. For selvom Gentofte geografisk ligger tæt på København og er en af Danmarks tæt-
test befolkede kommuner, så indeholder kommunen mange forskellige naturtyper, som f.eks. moser, sø og 
strand – og det er et godt udgangspunkt for en rig natur.  
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Første konkrete tiltag i konkurrencen har i 2021 været at uddanne haveambassadører, der skal være med til 
at inspirere, oplære og opmuntre andre haveejere, så smukke, bæredygtige haver forhåbentlig spreder sig 

som ringe i vandet. Private haver 
dækker en stor del af kommunens 
areal, og ved f.eks. at plante hjem-
mehørende blomster, urter og 
træer, kan haverne blive til spred-
ningskorridorer på tværs af kommu-
nen, så flora og fauna får mere 
plads. 
 
Der har været dialog med virksom-
heder om at deltage i en fælles ind-
sats for mere biodiversitet, f.eks. i 
Vangede, hvor Ikea, Ørsted, Novo 
Nordisk og Gentofte Kommune i 
fællesskab gerne vil arbejde for at 
skabe et samlet område med plads 
til mere vildskab som f.eks. i stil 
med Grønningen på Bank-Mikkel-
sens Vej, som i 2021 for første gang 
sås i fuld flor. 
 

 
Blomstereng i fuld flor ved Bank-Mikkelsens Vej. 
 
Miljøpris 2021  
Miljøprisen 2021 og de medfølgende 25.000 kr. gik dette år til foreningen Gentofte Kvæggræsserlaug, der 
har til formål at pleje de åbne englandskaber med kvæg ved Brobæk Mose nær Gentofte Sø og i Ermelun-
den. Når de 11 Galloway tyrekalve og kvier græsser, skaber det lys og liv til flere planter til glæde for insek-
ter, fugle og for udvikling af biodiversiteten. For Kvæggræsserlauget er det tydeligt, at naturplejen har en ef-
fekt. Udover den mindre brug af maskiner for at slå græsset og tagrørene på områderne, så er der observe-
ret to nye plantearter i områderne. Derudover var der i år markant flere blomster på engene, og græsvæk-
sten holdes generelt nede på en mere naturlig og skånsom måde.   
 

Foreningen er på fire år vokset til 150 medlem-
mer, og en trofast kerne af borgere skiftes til at 
holde øje med, om alt er vel hos dyrene. De fri-
villige kvægpassere sætter stor pris på at være 
i dialog med de forbipasserende, høre om de-
res oplevelser og sammen få skabt en fælles 
dialog om miljøet. Herudover afholder forenin-
gen arrangementer for laugets medlemmer, 
som f.eks. orkidé-tælling, hegnspleje, ’Åben 
Mark’ og senest en høstfest, hvor medlem-
merne – ud over at smage kødet - også får en 
god snak om foreningen, naturpleje og miljøet.  
 

Galloway tyrekalve i færd med naturpleje i Ermelunden og ved Gentofte Sø 
 
Separering af regnvand og spildevand i Hellerup 
Siden 2016 har Novafos arbejdet på separeringsprojektet i Hellerup, som har separeret vejvand fra spilde-
vandet i hver deres ledning under jorden. Separeringen betyder, at der bliver større kapacitet i kloaksyste-
met, så regnvandet bedre kan ledes væk i forbindelse med blandt andet skybrud, og at antallet og omfanget 
af oversvømmelser i Hellerup derfor vil blive reduceret, ligesom overløb af regnvandsopblandet spildevand til 
Øresund nedbringes.   
 
Den første del af projektet omfattede etablering af en regnvandstunnel på 1,4 km og med en diameter på  
2 m, som løber under jorden på tværs af Hellerup, og som fungerer som hovedåre i regnvandssystemet. 
Tunnelen skal opsamle regnvand fra et net af ledninger i hele det centrale Hellerup og lede regnvandet ud i 
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Øresund. Anlægsarbejderne er opdelt i 4 etaper, jf. figur. I 2021 har der været gang i etableringen af regn-
vandsledninger, og anlægsarbejdet i SV, NØ og NV er nu afsluttet, og nu resterer kun området SØ.  
 
For de områder, hvor der er udført vejvandsseparering i Hellerup har grundejere og boligselskaber ligeledes 
mulighed for at tilslutte regnvand fra deres ejendomme til regnvandssystemet. Dette vil yderligere skabe 
plads i spildevandsledningen og dermed reducere antallet af oversvømmelser og overløb med regnvandsop-
blandet spildevand.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Etaperne i separeringsprojektet i Hellerup.  
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Området i tal  
 
FORSYNING           

Hele 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt 

Budget 
Korr. Bud-

get 
Afvigelse ift. Forbrugs- 

  2021 2021 2021 
korrigeret 

budget 
procent 

Novafos driftsbidrag -3.607 -3.895 -3.895 288 93 

Affald og Genbrug 16.489 17.353 17.353 -864 95 
Fjernvarme -43.326 -43.264 -42.424 -902 102 
Netto -30.444 -29.806 -28.966 -1.478 105 
Udgifter  339.551 334.766 334.006 5.545 102 
Indtægter  -369.995 -364.572 -362.972 -7.023 102 

Heraf øvrige driftsudgifter -30.444 -29.806 -28.966 -1.478 105 
 
 
De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er: 
 
Affald og Genbrug 
Affald og Genbrug udviser et samlet nettomindreforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til bl.a. højere 
priser på salg af genanvendelige materialer. 
 
Fjernvarmen 
Fjernvarmen udviser et mindreforbrug på  0,9 mio. kr. Dette skyldes færre udgifter til service (drift) af 
fjernvarmeunits, billigere ledningsdrift samt øget varmeindtjening. I modsat retninger trækker merudgifter til 
administration m.v. som følge af udbygningen af fjernvarmenettet. 
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PARK OG VEJ 

Hele 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt

Budget 
Korr. Bud-

get 
Afvigelse ift. Forbrugs- 

2021 2021 2021 
korrigeret 

budget 
procent 

Park  14.184 17.808 17.546 -3.362 81 

Vej 133.971 122.918 125.545 8.426 107 

Kirkegård 3.446 7.727 7.719 -4.273 45 

Havne -2.812 -3.327 -669 -2.143 420 

Netto 148.789 145.126 150.141 -1.352 99 
Udgifter  189.281 180.750 185.765 3.516 102 
Indtægter  -40.493 -35.624 -35.624 -4.869 114 

Heraf serviceudgifter 148.788 145.126 150.141 -1.352 99 

Park og Vej udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.  
Dette mindreforbrug kan især henføres til øgede indtægter på kirkegårdene, samt lavere driftsudgifter på 
havnene, som følge af lavere aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
I modsat retning ses et merforbrug på vej-området. Dette kan især henføres til konteringsmæssige forhold, 
hvor (bl.a. coronarelaterede) medarbejderfravær udmønter sig i merforbrug på vejområdet og mindreforbrug 
på park- og til dels kirkegårdsområdet, som samlet set udligner hinanden.  
Desuden er på vejområdet registeret merudgifter til kollektiv transport, vintertjeneste og vejbelysning. 

KLIMA, NATUR og MILJØ 

Hele 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt

Budget 
Korr. Bud-

get 
Afvigelse ift. Forbrugs- 

2021 2021 2021 
korrigeret 

budget 
procent 

Myndighedsopgaver (Natur og Miljø) 8.767 8.137 8.384 383 105 

Grøn Guide 485 485 485 0 100 
Skadedyrsbekæmpelse -523 20 20 -543 -2.615
Netto 8.729 8.642 8.889 -160 98 
Udgifter  14.864 15.502 15.749 -885 94 
Indtægter  -6.135 -6.860 -6.860 725 89 

Heraf serviceudgifter 8.729 8.642 8.889 -160 98 

De væsentligste regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede budget er: 

Myndighedsopgaver 
Myndighedsopgaverne for Klima, Natur og Miljø i 2021 udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket kan 
henføres til flere opgaver.  

Skadedyrsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket blandt andet kan henføres til færre 
udgifter til opsætning af rottespærrer. 
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Kultur, Unge og Fritid  

Opfølgning på aktiviteter inden for området 

Kultur 

Gentofte Kommunes kulturpolitik - Sammen om kulturen - skaber 
retningen for området.  

Visionen er: Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. 
Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, 
dannelse og mangfoldighed. 

Kerneværdierne er: Fællesskab, Virkelyst, Dannelse og 
Mangfoldighed, Denne beretning vier et afsnit til hver af dem. 

Sammen om kulturen uddybes og konkretiseres løbende. Et 
eksempel er vedtagelsen i 2021 af et opgaveudvalgs anbefalinger 
til bibliotekernes fortsatte udvikling som kulturhuse. 
Opgaveudvalget koblede biblioteksloven med kulturpolitikken, og 
angav en udviklingsretning, der konkretiserer kulturpolitikkens 
kerneværdier i bibliotekskonteksten. Tre konkrete udviklingspunkter 
blev prioriteret og sat i gang ved årsskiftet: 1) Unge skal have bedre 
mulighed for at anvende Gentofte Bibliotekerne i deres frie tid,  
2) Synligheden af Gentofte Bibliotekernes tilbud skal øges og
3) Samskabelsen mellem Gentofte Bibliotekerne og borgerne skal
på dagsordenen lokalt på hvert bibliotek.

Direkte i forlængelse af kulturpolitikken har området forsat arbejdet 
med at skabe øget kendskab og synlighed af kulturtilbud samt at 
skabe yderligere rum for fællesskab og virkelyst, ikke mindst i 
bibliotekerne og i Byens Hus.  

Fællesskab 
I 2021 har COVID-19 krisen fortsat udfordret kulturområdet og mulighederne for at skabe og rumme både 
forpligtende og uforpligtende fællesskaber. Publikums adgang til og brug af kulturtilbud har været under 
pres, både pga. årets lange nedlukninger, forsamlingsrestriktioner og den afmatning i efterspørgsel, der 
naturligt følger den nationale dagsorden om at holde sig mest muligt hjemme. En lang række planlagte 
aktiviteter måtte aflyses, ændres eller udskydes. Det gjaldt både hverdagskulturen i biblioteker, museer, 
biografer, Byens Hus og på Bellevue Teatret - og større, planlagte begivenheder som Gentofte Bogmesse, 
Opera i det fri samt udstillingsåbninger blev berørt.  

På et hængende hår holdt den nedskalerede planlægning af Kultur & Festdage. Festdagene blev afholdt 
over fire junidage i en mindre version uden større signaturevents, der vanligt samler mange. GentofteNatten 
blev gennemført stort set som før COVID-19, dog uden meget store arrangementer.  

COVID-19-restriktionerne afstedkom en ikke uvæsentlig innovationskraft, hvor områdets institutioner i 
bogstavelig forstand tænkte ud af boksen og planlægge enten online eller udendørs. Bibliotekerne omlagde 
arrangementer til livestream på Facebook og flyttede skoletilbud online. En markant succes fik 
Forfatterkvarteret med en 15 minutter lang samtale med en aktuel forfatter på Facebook. Konceptet skabte 
et digitalt fællesskab for mange. Kulturformidlingen rykkede både online eller udendørs for flere 
kulturinstitutioner, bl.a. Øregaard Museum og Kulturskolerne, der fx lod Dramaskolen skabe og spille 
forestillinger i Øregaardsparken, hvor bygninger og have indgik i produktionen.     

Beskrivelse af området  

Kultur, Unge og Fritid administrerer: 
Kulturpuljen og Børnekulturpuljen, og 
varetager drift og udvikling af: 

 Gentofte Hovedbibliotek med
Gentofte Lokalarkiv og Tranen
samt fem bydelsbiblioteker

 Centralbiblioteket for Region
Hovedstaden

 Kulturskolerne
 Festivalerne Kultur &

Festdage og GentofteNatten
 Formidlingscenter

Garderhøjfortet
 Byens Hus – vi skaber

sammen.

Endvidere ydes tilskud til og 
samarbejdes med: 

 Øregaard Museum
 Gentofte Musikskole
 Bellevue Teatret
 Gentofte Kino
 Frivilligcenter & Selvhjælp

Gentofte.
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Tre nye Bogbørser til bogbytte kunne indvies sidst på året, så der nu også er Bogbørser på Jægersborg Allé, 
på Gentoftegade samt ved Vangede station. De i alt otte bogbytteskabe skaber både uformelt fællesskab og 
bringer kulturen ud i byrummet. 

Virkelyst  
Med Kulturpolitikken blev der skabt fokus på, at det skal være enkelt for borgere med virkelyst på 
kulturområdet at finde viden om støttemuligheder samt sparring på indhold, publikumsudvikling osv. Det 
løbende arbejde fortsætter – ikke mindst i lyset af anbefalingerne og principperne fra opgaveudvalget Vi 
skaber sammen, som bl.a. er konkret implementeret i bibliotekernes nye udviklingsretning. 

I Byens Hus har en borgerinddragende proces skabt en helhedsplan for huset, dets lokaler, uderum og 
koncept for wayfinding. COVID-pandemiens nedlukningsperioder har været godt udnyttet. Helhedsplanen 
blev skabt via online borgermøder og vinterens nedlukning blev brugt til at igangsætte vedtagne 
ombygninger. Der er væsentligt behov for at skærpe og øge synligheden af Byens Hus og det arbejdes der 
løbende med i samarbejde med brugere. I åbne perioder har aktiviteter i regi af bl.a. Ung i Byens Hus, 
Gentofte Jazzklub, Frivilligcentret, Kunstklubben og Teater Globen skabt liv i huset, og fællesskabet og 
potentialet i huset kunne særligt mærkes ved et veltilrettelagt kulturprogram på GentofteNatten. 

Det årlige kulturmøde, hvor interesserede borgere og kulturaktører kan netværke og høre om mulighederne 
for at skabe kulturoplevelser gennem puljestøtte og festivaler, blev afholdt online i marts. Mødet var – på 
trods af nedlukning, og fortsat usikkerhed om årets Kultur & Festdage samt udfordringer i det nye digitale 
format – en betragtelig succes, der vidnede om masser af virkelyst blandt gruppen af deltagere.  

Dannelse 
Dannelse er et centralt begreb på kulturområdet og samtlige kulturinstitutioner indgår i et naturligt 
dannelseskredsløb, der både udfordrer tanken, giver indblik i andre verdener og perspektiverer det, individet 
selv er rundet af. Kunsthistorisk dannelse findes på Øregaard Museum, som generelt udfordrer 
kunsthistorieskrivningen med kunstnere, der er overset i kunsthistorien. Igennem året har Øregaard Museum 
præsenteret to store udstillinger – Vilhelm Bjerke Petersen – alt er tegn samt jubilæumsudstillingen Herfra 
(h)vor verden går med det bedste fra samlingen af billedkunst og kunsthåndværk fra perioden 1750-1950.
Sidstnævnte markerede museets 100-års jubilæum som museum. Jubilæet blev fejret over en weekend i
august med et varieret program med musik, dans, teater og kunstoplevelser og fri adgang for alle.
Weekendens blev en publikumssucces og museet fik afprøvet nye og udendørs arrangementsformater, der
har potentiale til at udvikle kendskabet og dermed publikumsgrundlaget.

Alle kulturvaneundersøgelser peger på, at forældres kulturbrug har en stor betydning for børn og unges 
kulturbrug og fortrolighed med kulturens steder og genrer. Et samarbejde mellem Gentofte Kino og 
Gentoftegade Bibliotek bygger bl.a. på den tanke; klassiske børnefilm bliver vist i kino, og biblioteket 
arrangerer workshops og lignende i biblioteket. Det har været film, fra da mor og far var små – Valhalla, 
Bennys Badekar m.fl.  

Antikken var temaet for Golden Days festivalen, hvor Byens Hus og særligt Ung i Byens Hus var afsendere 
på flere aktiviteter, der med nutidige greb tog fat om antikkens formsprog. Motivet på årets festivalplakat var 
skabt af en elev fra talentlinjen Kunstcubator for unge kunsttalenter.  
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100-års jubilæum Øregaard museum – Foto: Filippa M.S. Sørensen.

Mangfoldighed 
Hvis alle skal finde kulturtilbud til hverdagen, er indholdsmæssig, substantiel mangfoldighed afgørende. Det 
er samtidig vigtigt at tilbud kommunikeres både i overblik, der giver valgmuligheder, og i mere målrettede 
kanaler. I arbejdet med at styrke kulturtilbuddenes synlighed er der arbejdet med at skærpe nyhedsbrev-
formatet Kulturklub Gentofte og sammenhængen til kommunens centrale kommunikationsindsatser, 
Gentofte Bibliotekernes nyhedsbreve er skærpet, kulturområdets tilstedeværelse i byrum er fornyet med nye, 
indfarvede gadepyloner og de første skridt er taget til kommunikationskoncepter for Byens Hus, 
kampagneaktivitet for Kulturklub Gentofte og nyudvikling af digitale platforme, bl.a. hjemmesider.    

Corona-restriktioner har betydet en stigning i digitale udlån fra bibliotekerne. Stigningen, som også blev set i 
2020, er fortsat igennem 2021, og mens det er et gode, at flere borgere ser og bruger det digitale bibliotek, 
så udfordrer det bibliotekernes økonomi, fordi et digitalt udlån er væsentligt dyrere end et fysisk materiale.  

Kulturskolerne og Gentofte Musikskole fik midler til et innovativt projekt fra Slots- og Kulturstyrelsen: Story of 
my life er overskriften, og formålet var at udvikle langtidsholdbare modeller, der skal bidrage til at sikre en 
bredere elevsammensætning med hensyn til social og kulturel baggrund, køn, alder og etnicitet på 
Kulturskolerne og Musikskolen – og til at skabe en ny pædagogisk tilgang og virkelighed blandt lærerne med 
det formål at fastholde nye elever. Gentofte Ungdomsskole, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 
C:NTACT og Bellevue Teatret var samarbejdspartnere. 
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Unge  

Ungeområdet har i 2021 arbejdet med de fem strategiske 
pejlemærker i EN UNG POLITIK og med et fortsat fokus på at 
skabe muligheder for, at unge kan deltage og være 
medproducenter på mange niveauer, fra ide- og politikudvikling i 
opgaveudvalgene til afholdelse af konkrete aktiviteter.  

 
2021 har været året, hvor nye indsatser; Søvn – en genvej til trivsel 
og læring og Fælles om Ungelivet for alvor er kommet i gang, og 
hvor partnerskabet med ungdomsuddannelserne om unges 
sundhed og trivsel har testet nye aktiviteter og samtidig arbejdet 
med at udvikle en strategisk samarbejdsmodel. Der er høstet 
positive erfaringer fra konkrete indsatser med og for unge. Corona-
restriktionerne har sat deres præg på området, men der har været 
udvist stor kreativitet og vilje til på trods at skabe meningsfulde 
aktiviteter bl.a. i Musikbunkeren og Ungemiljøerne, hvor de fysiske 
fællesskaber og aktiviteter hurtigt blev omdannet til digitale 
formater, så unge kunne mødes og dyrke deres interesser sammen 
– hver for sig. 

Et andet fokus har været støtte og rådgivning til unge med særlige 
behov, også under nedlukningerne. Headspace Gentofte har hele 
året kunne tilbyde unge samtaler og rådgivning både pr. telefon, 
chat og fysisk fremmøde for de særlig udsatte, som også har haft 
mulighed at deltage i særlig tilrettelagte aktiviteter i Ungemiljøerne.  

Musikbunkeren 
Året 2021 i Musikbunkeren har naturligvis været præget af at være nedlukket frem til slutningen af maj. I 
lighed med nedlukningerne i 2020 har en del af det musikfaglige indhold fortsat på digitale platforme. Der har 
generelt været god opbakning fra medlemmerne, men det kan godt mærkes, at corona langsomt, men 
sikkert, har tæret på engagementet blandt de unge, ligesom det også har været sværere end normalt at 
rekruttere nye medlemmer.  

En af de helt store nyheder i Musikbunkeren var det første forløb af Skaberskolen. Den 16. december 2021 
dimitterede de 10 første elever på Skaberskolen. Forløbet kulminerede med fremvisningen af elevernes 
hovedværker over to aftener i uge 49, hvor i alt 70 gæster heriblandt øvrige medlemmer af Musikbunkeren 
samt elevernes venner og familie fik et indblik i elevernes arbejde på Skaberskolen. De 10 hovedværker tog 
form som både live performances, præsentation af indspillede værker, en audio walk i kvarteret omkring 
Musikbunkeren, et lydbilledværk og to musikkortfilm. På Skaberskolen har selve den kreative proces været i 
centrum, og derfor afrundedes forløbet i uge 50 med en refleksion over skabelsesprocesserne bag 
hovedværkerne med alle de kreativitetsteoretiske begreber, som eleverne har mødt undervejs. Visionen for 
Skaberskolen er, at eleverne uddannes med evnen til at reflektere over en skabelsesproces og sproget til at 
kommunikere i og om skabelsesprocessen. Musikbunkerens medarbejdere arbejder på at sikre et 
driftsbudget, så vi kan gøre Skaberskolen til et permanent tilbud fra efteråret 2022. En elev evaluerede 
forløbet således i den skriftlige evaluering: 
"Jeg føler lidt at hvad jeg har lært på Skaberskolen transcendere begreber, metoder osv. Jeg er vokset som 
sangskriver, musiker og menneske på måder jeg aldrig kunne have forudset. Noget af det jeg har været 
mest taknemmelig over at have lært er, at der er så mange dele af det at skabe musik, som jeg virkelig 
elsker, og så mange jeg ikke gør. For 6 måneder siden elskede jeg at lave musik ”nogen gange”. Når jeg 
kigger tilbage kan jeg se, at der var så mange ting, jeg gjorde, fordi at jeg følte at “det var sådan man skal 
lave musik”. Jeg så ingen grund til at skabe, hvis ikke at end-goalet var, at det var noget jeg skulle kunne 
tjene penge på. Hvilket har skabt så meget angst og stress omkring musik, og det har virkelig fået mig til at 
tage nogle musiske valg, som jeg følte, at jeg tog for andre og ikke mig selv. Nu vil jeg sige at jeg nyder at 
lave musik 99% af tiden, og jeg er så glad for, hvad det bringer mig i mit liv." 

 

Beskrivelse af området   

Kultur, Unge og Fritid varetager drift og 
udvikling af: 

 Musikbunkeren 
 Ungemiljøer i Byens hus og 

Vangede 
 DELTAGbilen. 

 
Endvidere ydes tilskud til og 
samarbejdes med: 

 Headspace Gentofte. 
 

Kultur, Unge og Fritid har ansvar for 
implementeringen af EN UNG 
POLITIK, herunder: 

 Partnerskab med 
ungdomsuddannelserne om 
unges sundhed og trivsel  

 Fælles om Ungelivet 
 Søvn – en genvej til læring og 

trivsel. 
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Ung i Byens Hus (UiB) 
2021 har været et to-delt år i UiB.  

I det første halvår bevirkede nedlukningen, at aktiviteterne primært bestod af digitale tilbud, med hovedvægt 
på skolesamarbejder. Der blev arbejdet med en mangfoldighed af tilbud: Trivselsboost, online fitness, 
gendyrk dine grøntsager, mindfulness, corona-dilemmaer (i samarbejde med udskolingshuset), 
sexualundervisning, samt aktivisme & verdensmål. Der var dog også fysiske workshops med grupper af 
sårbare unge, f.eks. Cyberrays lyskunst med kunstneren Viola Ellehammer Dasseville. 

I april måned blev det muligt at lave udendørs forløb i vores skolesamarbejder, hvilket resulterede i projektet 
”Gen-syn” på Charlottenlund Fort – vi kørte Deltag-bilen frem og lavede bl.a. silent disco, skovbadning og 
kreativ aktivisme. I maj måned blev det så muligt også at lave fritidsaktiviteter og her blev fortet også brugt 
flittigt. UiB var også med til projekt Frirum i Maj måned, med fokus på at give unge et præstationsfrit rum. 

Anden halvdel af året var heldigvis med fysisk genåbning, og der kunne sættes gang i de mange 
forskelligartede projekter og samarbejder, som er kendetegnende for udviklingen af UiB. August måned bød 
f.eks. på deltagelse i Golden Days, hvor UiB lavede workshoppen Dionysisk Croquis og en udstilling med
Kunstcubator. Der blev lavet Trivselsdage i samarbejde med headspace, og vi understøttede en gruppe
unge fra Ordrup Gymnasium i deres arbejde med et manifest for en bæredygtig kantine.

Ungemiljøerne i Byens Hus og i Vangede har haft et travlt efterår med masser af fokus på sunde 
meningsfulde ungefællesskaber med store og små arrangementer. Ugentlige fællesspisninger, mindfulness, 
demokratifitness, musikbanko og forløb om køn, krop og identitet, silent disco, limbokonkurrencer og meget 
mere. Fitnesslokalerne og vores computerrum har været flittigt brugt og i atelieret er der blevet produceret 
flotte kunstinstallationer med projektet Kunstkubator og masser af ”potter med patter” i forbindelse med 
vores mange skoleforløb. Som noget helt særligt fik vores gruppe af unge brugere med flygtningebaggrund 
fat i en asyladvokat, som kom og talte med dem under overskriften ”Syrisk shawarma + Kend dine 
rettigheder”. Vores huskunstner Viola havde sit projekt ”Sæt din fåking kreativitet løs”, hvor hun blandt andet 
fik besøg af en gruppe elever fra Ordrup Gymnasium, der blev udfordret på deres måde at forstå dem selv 
og andre på igennem forskellige kunstneriske greb. 

Videnfestivalen Gentænk løb af stablen i Byens Hus hen over to dage i november måned, hvor omkring 900 
unge fra Gentoftes seks ungdomsuddannelser prøvede kræfter med forskellige workshops, debatter, 
samtalesaloner og talks, der alle kredsede om forskellige former for demokratisk deltagelse. Gentænk bliver 
hvert år arrangeret af 12 unge, der producerer festivalens tema og indhold. Rammerne – budget, datoer, dialog 
med ledelser osv. – bliver til i et samarbejde mellem seks undervisere fra de seks ungdomsuddannelser, 
ungekulturkonsulenten og en medarbejder fra Ungemiljøerne i Byens Hus. I år var temaet ”De unge stemmer”, 
hvor der ud over en politisk debat i forbindelse med kommunalvalget også var samtalesaloner om fordomme i 
Gentofte, unge poeter, unge klimaaktivister, unge meningsdannere, live-podcast om ungedeltagelse med 
Ungdomsbureauet, debatter om køn, race og etnicitet og alt mulig andet. 

I slutningen af året oplevede UiB at det blev sværere at trække deltagere, pga. den stigende smitte i 
samfundet og samtidig påbegyndtes ombygningen i Byens Hus, hvilket også havde effekt på fremmødet, da 
flere af vores faciliteter ikke var til rådighed. 
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Vidensfestival Gentænk. 

Stå stærkt 
Mange unge i Gentofte sover langt under Sundhedsstyrelsen anbefaling på 8-10 timer daglig søvn for 13-18-
årige. Søvn har stor betydning for bl.a. trivsel, koncentration og læring og er derfor essentielt for at forebygge 
mistrivsel blandt unge.   

Den Sundhedspolitiske handleplan om unge og søvn, som blev igangsat i begyndelsen af skoleåret 2021/22, 
er kommet godt fra start. Indsatsen har fokus på at formidle viden om søvn til unge og forældre samt 
uddanne søvnvejledere i kommunens interne og eksterne tilbud til unge.  

Søvnforløb: På ungdomsuddannelserne er der i efteråret gennemført 27 ud af de i alt 49 planlagte forløb 
dette skoleår. Eleverne lærer om søvnens relevans for læring og trivsel, og eleverne eksperimenterer med 
egne søvnvaner. Eleverne har taget godt imod det nye tilbud og mærker positive forandringer efter at have 
eksperimenteret med egne vaner i blot en uge.   

Søvnvejlederkursus og kompetenceudvikling: Der er gennemført tre hold med to dages søvnvejlederkursus 
med ekstern søvnvejleder for fagpersoner. Medarbejdere fra bl.a. Sundhedsplejen, Ungekontakten, 
Ungecentret, headspace, bosteder, Frivillig Centret og Gammel Hellerup Gymnasium har deltaget i kurset. 
Deltagerne har - efter kurset - generelt et stort ønske om, at fokus på søvn skal fylde mere i daglige 
kerneopgaver som et trivselsfremmende element.  

På Ordrup Gymnasium er der afviklet en halv dags oplæg med kompetenceudvikling, viden og inspiration til 
praksis for studievejledere.  

Siden partnerskabet med ungdomsuddannelserne omkring unges sundhed og trivsel blev skudt i gang i 
2019, har der været gennemført en række prøvehandlinger, som har været med til at forme samarbejdet. På 
baggrund af erfaringerne besluttede partnerskabet i 2020 at arbejde med ét årligt hovedfokus. I skoleåret 
2020/21 understøttede partnerskabet indførslen af røgfri skoletid via netværksmøder. I skoleåret 2021/22 er 
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der fokus på at styrke elevernes mentale sundhed og trivsel bl.a. med søvnforløb (en del af den 
sundhedspolitiske handleplan Unge og søvn) og Samtaler om sundhed. Ordningerne varetages i begge 
tilfælde af sundhedsplejersker. Desuden køres en række kompetenceudviklingsforløb inden for temaet, som 
skal klæde medarbejdere på ungdomsuddannelserne bedre på til at arbejde med mental sundhed, trivsel og 
psykisk sårbare elever. Det gælder kurset Psykisk førstehjælp til unge, som blev gennemført 5 gange i 2021 
for i alt ca. 70 medarbejdere fra ungdomsuddannelserne. Der gennemføres desuden mindre aktiviteter lokalt 
inden for partnerskabets øvrige temaer: Alkohol og festkultur, hash og andre rusmidler samt seksuel 
sundhed. 

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse som gennemføres årligt på alle kommunens 
folkeskoler og ungdomsskolen. Ungdomsuddannelser og privatskoler inviteres til at deltage. Undersøgelsen 
giver kommunen ny og aktuel viden om de unges hverdagsliv, som bruges til at styrke den forebyggende 
indsats omkring de unge. Den blev gennemført i perioden november-december 2021 på skoler og 
ungdomsuddannelser i kommunen. 11 folkeskoler, Ungdomsskolen, 3 privatskoler og 5 
ungdomsuddannelser deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen har en svarprocent på 78% for elever i 7.-9. 
klasse (2349 besvarelser) og 76% for elever i 10. klasse og på ungdomsuddannelser (2959 besvarelser).  

I pilotfasen af Fælles om ungelivet (2020-2023) skal Gentofte Kommune, i samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen og fire andre pilotkommuner, udvikle og afprøve metoder til at arbejde med 
udgangspunkt i data og involvere forældre og lokalsamfund samt de unge selv med henblik på at styrke de 
faktorer, som er beskyttende for unges brug af rusmidler. I hele 2021 har 3 folkeskoler og en 
ungdomsuddannelse deltaget i projektet og i efteråret 2021 er to nye folkeskoler, Gentofte Ungdomsskole og 
Ordrup Gymnasium kommet med i Fælles om ungelivet. 

I 2021 blev de første skolerapporter udviklet til de skoler og ungdomsuddannelser, som var med i projektets 
første år. Rapporterne indeholder lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen med fokus på temaerne forældre, 
venner og fritidsliv, og dannede afsæt for lokale drøftelser om nye handlinger, der kan styrke de beskyttende 
faktorer. Data fra rapporterne blev præsenteret og drøftet med ledelse, lærere, skolebestyrelser, 
kontaktforældre og elever gennem dialogmøder og workshops. De lokale data blev anvendt til 
forældremøder på skolerne, hvor der blev sat fokus på forældrenes rolle og forældresamarbejdet. 
Forældrerollen var også i fokus på webinaret ”Bliv klogere på forældrerollen” i maj, hvor der var omkring 90 
deltagere samt til paneldebatten ”Hvilken rolle spiller vi som forældre?” til Gentofte Mødes i september.  

Unges deltagelse i det organiserede fritidsliv er en af de beskyttende faktorer, og er i tråd med Gentofte 
Kommunes vision ”En Times Motion Dagligt” og visionskommuneaftalen med DGI og DIF. I 2021 har 
Gentofte Kommune blandt andet igangsat playmakerordningen, som er med til at styrke samarbejdet mellem 
skolerne og de lokale idrætsforeninger, hvor udskolingselever kan blive introduceret til et bredt udvalg af 
foreningsaktiviteter. I september blev der afholdt ”Temaaften om fastholdelse og tiltrækning af unge i 
foreningslivet” i samarbejde med DGI. Der deltog 22 foreningsrepræsentanter, som fik indsigt i lokale data 
fra Ungeprofilundersøgelsen samt viden og inspiration til at styrke arbejdet med unge i deres lokale forening. 
Unges deltagelse i fritidsaktiviteter var også temaet på et af værkstederne til ”Du vælger selv” i 
udskolingshuset i oktober, hvor alle 7. klasser i kommunen deltog. 

Ingen alene 
headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-25 år. Her foregår alt på de 
unges præmisser, og der er ingen ventetider eller journaler. Tilbuddet drives af frivillige rådgivere i samspil 
med fagprofessionelle medarbejdere fra headspace og Gentofte Kommune. 
  
I 2021 har headspace Gentofte haft særligt fokus på at nå unge ved bl.a. at skabe synlighed over for 
målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser. Kontakten til unge på skoler og 
ungdomsuddannelser er derfor mere end fordoblet fra før Corona til 2021, hvor de var i kontakt med 7.836 
unge igennem 75 udgående aktiviteter (i 2019 nåede headspace 3.452 unge via 53 udgående aktiviteter). 
Det er desuden en model, som headspace arbejder på at udbrede mere i resten af landet. 

Som alle andre har headspace Gentofte været berørt af COVID-19, nedlukninger og høje smittetal og de 
unge er endnu ikke i samme grad som tidligere vendt tilbage til den fysiske rådgivning i centret. Headspace 
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har pga. COVID-19 styrket de digitale samtalemuligheder som den landsdækkende chat samt etableret nye i 
form af telefonrådgivning og videosamtaler.  

Alle i tale  
Center for Ungdomsforskning afleverede i begyndelse af 2021 rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte 
Kommune. Rapporten giver et nuanceret billede af unge i Gentofte og bygger på både lokalt og nationalt 
data samt en lang række fokusgruppeinterviews med unge i Gentofte Kommune. Hovedpointerne er, at langt 
de fleste unge i Gentofte Kommune trives og oplever de har et godt unge, gode relationer til forældre og 
venner og oplever Gentofte kommune som et sted med mange muligheder både i forhold til uddannelse og 
fritid. Forskerne bag rapporten peger på, at der alligevel er steder, hvor Gentofte Kommune bør have foku. 
Den stille mistrivsel, ensomhed, præstationskulturen og de mange høje forventninger, som både kommer fra 
de unge selv, forældre, skole og fritidsliv. Rapporten er formidlet bredt ud til bl.a. skoler og 
ungdomsuddannelser, fritidsliv og forældre gennem bl.a. webinarer. 

I 2021 blev der nedsat et nyt opgaveudvalg Unges Trivsel – sammen og hver for sig, som foruden 5 
politikere består af 10 unge i alderen 14 – 25 år. Udvalget har fra september mødtes 3 gange og kommet 
godt i gang med at udvikle anbefalinger til, hvordan vi sammen og hver for sig kan støtte og styrke unge i at 
håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. Mellem møderne har udvalget inddraget 
både unge, forældre og fagpersoner i deres arbejde bl.a. gennem flere arbejdsgrupper og på konferencen 
”Ung i en præstationskultur”, hvor 175 unge, forældre og fagpersoner deltog. Sammen med udvalget fik 
deltagerne ny viden om unges trivsel gennem Carsten Obel, professor i mental sundhed, oplæg, indsigt i tre 
unges oplevelser af præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte og fik lejlighed til at få mere viden om 
konkrete indsatser og tilbud i kommunen og ikke mindst give input til opgaveudvalget om, hvad der bør være 
i fokus for anbefalingerne.  

DELTAGbilen (Det mobile ungekontor): DELTAGbilen er en syv meter lang kassevogn med indbygget 
kontor, minibiograf og scene på taget. Bilen kan bruges til ungerettede arrangementer og kan bookes af 
unge og fagprofessionelle, der arbejder med unge. I 2021 har bilen været et værdifuldt værktøj i 
testindsatsen i Gentofte Kommune – både som ”mobil testenhed” og som kampagnebil for at få flere unge til 
at lade sig teste. I perioden lige efter nedlukningen blev Deltagbilen flittigt brugt til Ungemiljøernes pop-up-
arrangementer på Charlottenlund Fort og i arrangementerne ”Gensyn” i Vangede. Hen over sommeren var 
bilen på plads ved flere kajakpolostævner i Skovshoved Havn og pony-konkurrencer i Bernstorffsparken. I 
efteråret har DELTAGbilen blandt andet været med headspace på Ungdommens Folkemøde, til dykkerevent 
med Ordrup Gymnasium, til Gentofte Mødes og til vidensfestivalen Gentænk 2021 og Gentofte Skills i Byens 
Hus.  

Ambassadørkorpset består af 
fagprofessionelle på tværs af 
kommunen og har til opgave at 
formidle EN UNG POLITIK samt 
inspirere til nye metoder og greb til 
involvering, så 
ungedeltagerperspektivet naturligt 
tænkes ind i udvikling af nye indsatser 
og tilbud i kommunen. I 2021 har 
Ambassadørkorpset bl.a. haft fokus på 
natur og trivsel i samarbejde med Ung 
i Byens Hus, Rusmidler og 
fællesskaber og set nærmere på 
ungedeltagelse i Gentofte kommune.  
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Fritid 

De to definerende politikker for fritidsområdet er 
Folkeoplysningspolitikken samt Idræts- og bevægelsespolitikken, 
Gentofte i bevægelse. 

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet 
med idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de 
selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til borgernes 
demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Den 
reviderede politik blev vedtaget i 2019.  

Idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i Bevægelse, blev vedtaget i 
2017 og gælder 12 år frem. Visionen er, at ”Vi er fælles om at skabe 
bevægelsesglæde for alle. Sammen arbejder vi for et levende, 
ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer.” Politikken har fem 
fokusområder:  

 Faciliteter og byrum 
 Foreningsidræt 
 Et mangfoldigt idrætsliv 
 Talentudvikling og eliteidræt 
 Partnerskaber. 

 
Politikken blev evalueret af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) i starten af 
2021. Formålet med evalueringen er at give en aktuel status på 
indsatserne i politikken samt identificere eventuelle muligheder for at 
prioritere eller skærpe indsatserne inden for de fem fokusområder. 
 
Som supplement til IDANs evaluering inviterede Fritid også borgere, foreninger og andre relevante aktører til 
en drøftelse af Gentofte i Bevægelse de næste fire år. Mødet fandt sted den 10. september 2021 i 
forbindelse med dialogarrangementet Gentofte Mødes. Drøftelserne har ledt til forslag til indsatser inden for 
hvert af de fem fokusområder. Disse indsatser vil styrke realiseringen af visionen og arbejdet med at nå de 
overordnede mål. 
 
IDANs evaluering og idrættens aktørers input til Gentofte i Bevægelse 2021-2025 er grundlaget for 
Fritidsafdelingens formulering af overordnede mål for de fire næste år samt konkrete indsatser for 
fokusområderne. 
  
De foreslåede overordnede mål er at i 2025 skal  

 48 pct. af borgerne i Gentofte Kommune være medlem af en idrætsforening, og  
 79 pct. af borgerne angiver, at de er fysisk aktive.  

 
Målene er en forlængelse af visionskommunesamarbejdets målsætninger fra 2017-20221.  

Gentofte Kommune har indgået en 5-årig visionskommuneaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI med 
et mål om at øge antallet af idrætsaktive og medlemmer i idrætsforeninger. Aftalen løber til og med 2022. I 
2021 har vi fortsat med arbejdet fra 2020, hvor der var særligt fokus på at tænke bevægelse ind i alle 

 
1 Ifølge det Centrale Foreningsregister var foreningsdeltagelsen i 2020 46,4 pct., hvilket er en stigning på 5,4 procentpoint siden 2017, 

hvor foreningsdeltagelsen var 41 pct. Fritid ønsker i april 2022 at genbesøge målsætningen på 48 pct. når medlemstal for 2021 bliver 
offentliggjort. Hvis medlemstallene er i fortsat vækst, trods coronapandemien, kan det overvejes at øge målsætningen til 49-50 pct. I 
2015 angav 73 pct., at de var regelmæssigt fysisk aktive i hverdagen, og dette var i 2021 stadig 73 pct. Trods den relativt stabile andel 
af aktive ønsker fritidsafdelingen at fastholde det ambitiøse mål på 79 pct., som også er del af visionskommuneaftalens mål. Andelen af 
fysisk aktive har i hele perioden svinget mellem 71 pct. og 73 pct. med undtagelse af 2020, hvor nedlukningen i forbindelse med 
COVID-19 formentlig betød, at andelen steg til 78 pct. 

 

Beskrivelse af området   

I Gentofte Kommune er der en bred 
vifte af fritidstilbud og  
faciliteter. 

Gentofte Kommune samarbejder 
med 66 idrætsforeninger, 16 
spejdergrupper, 10 øvrige 
foreninger og 10 oplysningsforbund 
om tilbud i form af idræts- og 
fritidsaktiviteter samt folkeoplysende 
undervisning til kommunens borgere 
i egne og kommunale 
faciliteter/lokaler.  

I 2021 er der ydet tilskud i henhold 
til Folkeoplysningsloven til 66 
idrætsforeninger, 16 
spejdergrupper, 10 øvrige 
foreninger og 10 oplysningsforbund. 

Faciliteterne omfatter 52 haller, 
idrætslokaler og gymnastiksale,  
en svømmehal og to mindre 
træningsbassiner, to ishaller, en 
curlinghal, 46 tennisbaner, 15 
spejderhytter, fem ridehaller samt 
en lang række boldbaner i Gentofte 
Sportspark og på andre klubanlæg.  
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områder af den kommunale forvaltning. Som eksempel er bl.a. fem daginstitutioner blevet idrætscertificeret, 
og Playmakerordningen er startet op på ni ud af tretten skoler. Der er lavet forskellige andre samarbejder 
med eksterne aktører, bl.a. med appen Natureventyr, som betyder at Gentofte Kommune nu har tre gåruter 
målrettet børn i alderen 4-9 år med tilknyttede eventyr. Visionskommuneaftalen er således fortsat en 
tværgående indsats i Gentofte Kommune, som taler direkte ind i den politiske vision En Times Motion om 
Dagen.  

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt afleverede deres anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kan 
sikre, at borgerne i Gentofte Kommune er aktive en time om dagen til Kommunalbestyrelsen i april 2021.  

Anbefalingen består af tre pejlemærker og tre principper. Pejlemærkerne sætter fokus på, hvad vi kan gøre 
for at skabe mere bevægelse. Principperne fortæller os, hvordan vi metodisk kan arbejde med 
pejlemærkerne.   

Pejlemærkerne er:   
 Bevæg Dig - Hver dag  
 Bevæg Dig - Med andre  
 Bevæg Dig - I byen.  

Principperne er:  
 Find lysten  
 Gør det enkelt  
 Søg samarbejdet. 

Der er en stærk sammenhæng mellem målene i En Times Motion om Dagen og 
Visionskommunesamarbejdet.  Arbejdet med at realisere visionen om En Times Motion om Dagen vil 
fremadrettet ske i samarbejde på tværs af opgaveområder i projekter og tiltag der forener organisationens 
mål.  

Faciliteter og byrum 
Gentofte Kommune fik i foråret 2020 tilladelse af Slots- og Kulturstyrelsen til at arbejde videre med planerne 
om at udbygge Kildeskovshallen med et 25 meter bassin og et undervisningsbassin, så længe byggeriet ikke 
kompromitterer de bærende fredningsværdier i Kildeskovhallens bygninger eller omgivelser.  

Der blev også i 2020 nedsat et opgaveudvalg, som har udarbejdet anbefalinger til hvad der skal bygges for 
de 120 mio. kr. der er afsat i budgettet, således at anlægget bliver til størst mulig glæde for både nuværende 
og kommende brugere. Anbefalingerne blev vedtaget at Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 og omfatter 
en grundpakke og en række prioriterede optioner. 

I 2021 blev der sat 32 monitoreringsudstyr op i lokaler, haller og sale i Gentofte Kommune. Formålet med 
monitoreringen er at øge udnyttelsesgraden af Gentofte Kommunes indendørsfaciliteter ved at identificere 
de tider, som ikke bliver brugt. Monitoreringen forventes testet og klar til brug i september 2022 og skal 
fungere som et dialogværktøj med foreningerne, ikke et sanktionsværktøj. 

Gentofte Kommune er fuld af flot natur, mange grønne områder – perfekt til gode vandreture. I samarbejde 
med Dansk Vandrelaug Gentofte afd. etablerede Fritid fire digitale vandreruter rundt omkring i Gentofte. Før, 
under og efter vandreturen kan der læses om de steder, som ruten kommer forbi. Ruterne findes på 
Gentofte Kommunes hjemmeside - https://gentofte.dk/vandreruter/ - i 2022 kommer der en femte. 
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Foreningsidræt 
Foreningsidrætten har igen i 2021 været udfordret med skiftende begrænsninger for afholdelse af aktiviteter 
og adgang til særligt indendørsfaciliteter på grund af COVID-19. Kreativiteten og viljen til at afholde 
aktiviteter har fortsat været stor blandt foreningerne, som er kørt videre med online træning, udendørs 
alternativ træning mv. 

For at understøtte foreningerne i at (gen)rekruttere medlemmer har Gentofte kommune indgået et 
samarbejde med Motivu som er specialister i medlemsrekruttering. Rekrutteringen foregår målrettet over tre 
måneder (september-oktober 2021) og (januar 2022), hvor foreningerne gratis kan få hjælp til at annoncere 
gratis prøvetræning og efterfølgende invitere potentielle medlemmer at melde sig ind i foreningen. 

Mangfoldighed 
Borgere med særlige behov støttes i at finde relevante fritidstilbud via en oversigt på kommunens 
hjemmeside med mere end 40 idræts- og bevægelsestilbud. Oversigten er struktureret efter typer af 
funktionsnedsættelse, så det er nemt at finde lige præcist de(t) tilbud, der er relevant for den enkelte. Der 
tilbydes også fritidsvejledning til borgere med funktionsnedsættelse, som har behov for støtte til at komme i 
gang med en fritidsaktivitet, og gennem fritidspas-ordningen gives kontingenttilskud til børn og unge i familier 
med trængt økonomi.  

Foreningerne understøttes i at etablere nye tilbud til medlemmer med særlige behov både i form af 
økonomisk støtte og i form af hjælp og vejledning om håndtering af borgere med særlige behov.  

I samarbejde med den fælleskommunale idrætspulje er der udviklet kursuskoncepter for trænere og ledere 
om etablering af nye fritidstilbud til borgere med særlige behov samt kurser om håndtering og træning af 
borgere med særlige behov. Der er faste månedlige digitale kurser samt fysiske kurser, når der er behov for 
det. I regi af den fælleskommunale pulje har Gentofte Kommune ligeledes bidraget til udarbejdelse af 
Specialsport kataloget 2022 med tilbud til målgruppen i hele Region Hovedstaden.  
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Endelig deltager Gentofte i DIF soldaterprojekt, hvor veteraner tilbydes forskellige former for idræt i trygge 
rammer med udgangspunkt i veteranernes særlige fysiske eller psykiske behov og/eller begrænsninger.  

Unge talenter i idrætten 
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter og 
eliteidrætten i udvalgte klubber med udgangspunkt i en fireårig samarbejdsaftale. Aftalen blev i 2021 
genforhandlet og indeholder forsat udvikling af idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling 
og idrætsfaglige kurser samt målrettede puljer til klubbers talent- og elitearbejdet. I den nye aftale er udvalgt 
fire udviklingsområder: To områder er valgt af Gentofte Talent- og Eliteråd, og to områder valgt af Team 
Danmark og Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. De valgte fokusområder er følgende: 

1. Klubben i fokus: Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker styrkelse af tilbud inden for talent- og 
eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og styrketræning 

2. Atleten i centrum: Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker fokus på atlettrivsel, herunder fokus på 
idrætstalenternes mestring af hverdag, skole og sport 

3. Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten: Idræt og Fritid ønsker at arbejde videre med udvikling af 
støttevilkår for eliteidrætten, herunder etablering af et Team Gentofte støttekoncept 

4. Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægteklub: Det Centrale 
Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup Fægteklub fra 199 til 133 
medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode med renovering af klubbens 
faciliteter, og kan derfor være sårbar for yderligere medlemsnedgang.  

 

I 2021 blev Gentofte Kommune kontaktet af HIK drengefodbold med ønske om at blive optaget som 
prioriteret idrætsgren. Forhandlingerne om et muligt samarbejdet fortsætter ind i 2022.  

Sejlsportens Elite- og Talentcenter Øst (ETØ), som er et samarbejde mellem Sejlunionen, Hellerup Sejlklub, 
KDY, Gentofte Kommune og Team Danmark, blev kontaktet af Fredensborg Kommune og Nivå Bådelaug 
med ønske om at indgå i Talent- og elitesamarbejdet. Det første møde i det nye samarbejdet blev afholdt 
primo 2022.  

Svømmeunionen, Gentofte Svømmeklub og Gentofte Kommune forlængede i 2021 partnerskabsaftalen 
vedrørende talentudviklingsmiljø i Gentofte Svømmeklub. Den nye aftale er gældende fra 1. november 2021 
til 31. oktober 2023. Formålet med aftalen er at understøtte det lokale talentmiljø, så svømmerne kan udvikle 
sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau.  
 
Gentofte Kommunes ni prioriterede talent og elite-klubber har peget på to emner, de ønsker belyst for 
klubberne: Forældresamarbejde samt sammenhæng mellem ernæring og psykologiske faktorer relateret til 
træning. Fritid har i 2021 forberedt to temamøder om emnerne. Begge temadage blev udsat til 2022 grundet 
Corona-restriktionerne.  

Ung i bevægelse 
9 pct. af Gentofte Kommunes 16-19-årige og 17% af kommunens 20-24-årige opfylder ikke WHO’s 
minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. 26 pct. af de 18-24-årige er ikke idrætsligt aktive. Andelen af aktive 
falder fra mere end 95 pct. for de 7-12-årige til ca. 40 pct. for de 19-24-årige. Det er baggrunden for projektet 
’Ung i bevægelse’. Formålet er at øge andelen af 12-25-årige, der er idrætsaktive i en forening og som 
selvorganiserede med henholdsvis 3 og 4 pct.. 

Projektet har igangsat en række aktiviteter, der skal bidrage til, at formålet nås: 

 Uddannelsesforløb for trænere – ’Det attraktive idrætsmiljø for unge’: I foråret tilbydes 
idrætsforeningernes ungdomstrænere et forløb, der skal styrke trænernes kompetencer i forhold til at 
øge trivslen på ungdomshold. Uddannelsen er udviklet af Center for Holdspil og Sundhed (KU), der 
har forsket i, hvad der får unge til at trives og dermed blive i idrætten 

 Ny pulje oprettet: Lynpuljen for unge bevægelsesfællesskaber støtter unge, der har en idé til en 
idræt-/bevægelsesaktivitet for og med andre unge. Puljen skal søges af unge. Den er nem at søge, 
og der er kort behandlingstid 
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 Motionsløb for kommunens ungdomsuddannelser: I oktober blev der afholdt motionsløb om Gentofte 
Sø, hvor sidsteårsstuderende på samtlige ungdomsuddannelser i kommunen deltog. Formålet med 
løbet er dels at øge elevernes læring om og motivation for løbetræning forud for og efter 
arrangementet, dels at styrke relationerne lokalt på uddannelsen og på tværs af kommunens 
uddannelser. Det er planen, at det bliver et årligt arrangement. I 2022 er det hensigten at lave et 
samarbejde med foreningen GIK Atletik om træning 

 Samarbejde med ungdomsuddannelser: Gentofte Volley og SISU Basketball ønsker at udbrede hhv. 
volleyball og basketball til flere unge, og derfor understøtter Fritid etableringen af samarbejde med 
de to foreninger i idrætsundervisning og i idræt efter skoletid på ungdomsuddannelserne. Desuden 
har Fritid understøttet et samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed på Øregård Gymnasium. 
Det har udmøntet sig i stiftelse af et idrætsråd, som skal udvikle idrætsaktiviteter på gymnasiet 

 Du vælger selv: I efteråret var samtlige Gentofte Kommunes 7. klasser inviteret til Du vælger selv-
workshops i Byens Hus. Fritid og Fælles om Ungelivet var sammen om en workshop. Formålet med 
workshoppen var at sætte fokus på de unges henholdsvis valg og fravalg af idræt og bevægelse. 
Eleverne gennemgik forskellige øvelser med henblik på at skabe refleksioner om, hvad idræt gør 
ved deres fysiske og mentale velbefindende. 

 

 
 
Partnerskaber 
Med fokus på udvikling af idrætten er der i 2021 fortsat skabt samarbejde med foreninger, borgere, 
kommunale institutioner og andre aktører, som bidrager til et Gentofte i bevægelse. Det har blandt andet 
været med til at skabe nye bevægelsestilbud og events for alle borgere i regi af Kom og Vær Med. Der har 
været afholdt cykeltræning for børn i dagtilbud og indskoling, løb, styrketræning og balance med Modne 
Motionister, skate på Jägers, We Walk med Bevæg Dig For Livet, parkour, spring og dans med LG, 
udendørs træning med Balanza og TrackFit med Gentofte Atletik. 
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Området i tal  

Serviceudgifter 

 

Der er i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug for Kultur på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De 
væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er: 

Kulturinstitutioner 
Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte eksterne midler på Kulturskolerne og Garderhøjfortet, hvor 
projekterne er udskudt til 2022. Projektmidlerne søges overført til 2022. 
 
 

 
 
Serviceudgifter 

 

Der er i regnskab 2021 et samlet mindreforbrug for Unge på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De 
væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er: 

 

Ungemiljøerne og Musikbunkeren 
Mindreforbruget skyldes vakancer samt udskudte aktiviteter og investeringer på grund af Corona i både 
Ungemiljøerne og Musikbunkeren. Arbejdet med at sikre en bedre og mere tryg adgang til Musikbunkeren 
ved hjælp af belysning er udskudt til 2022, hvorfor der søges en genbevilling af mindreforbruget. 

 

Serviceudgifter 

KULTUR

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Kultur og Bibliotek 44.081 45.645 44.008 73 100
Musikskolen 5.492 5.360 5.460 32 101
Kulturskolerne 1.492 1.961 1.845 -353 81
Museer 4.240 3.455 4.523 -283 94
Teatre 3.958 3.896 3.896 62 102
Biografer 500 662 500 0 100
Netto 59.762 60.978 60.232 -470 99
Udgifter 78.278 85.612 83.376 -5.098 94
Indtægter -18.516 -24.634 -23.144 4.628 80

Unge

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Tværgående indsatser 3.966 3.803 3.967 -1 100
Ungesmiljøerne 4.196 5.048 4.566 -370 92
Musikbunkeren 950 1.130 1.166 -216 81
Netto 9.112 9.981 9.699 -587 94
Udgifter 9.112 9.991 9.709 -597 94
Indtægter 0 -10 -10 10 0
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Der har i regnskab 2021 været et samlet mindreforbrug på Fritid på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. som kompensation for Corona-
relaterede følgeudgifter. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelser i forhold til det korrigerede 
budget er: 

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller og Idrætsfaciliteter for børn og unge 
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller har haft mindreindtægter på grund af nedlukning i forbindelse med 
COVID-19. De manglende indtægter er blevet opvejet af mindreudgifter til personale samt et mindreforbrug 
på el, vand og varme, således at det samlede resultat giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.  
 
Fælles formål, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde og 
Lokaletilskud 
Der er et samlet mindreforbrug svarende til 1,2 mio. kr. på puljer og centrale konti som følge af flere aflyste 
arrangementer og events på grund af COVID-19.  
 

 

Fritid

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 46.397 44.896 47.455 -1.058 98
Fælles formål 193 316 317 -124 61
Folkeoplysende voksenundervisning 8.454 8.887 8.888 -434 95
Frivilling folkeoplysende foreningsarbejde 8.146 8.502 8.614 -468 95
Lokaletilskud 11.279 11.585 11.474 -195 98
Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.669 1.984 1.986 -317 84
Netto 76.139 76.171 78.734 -2.595 97
Udgifter 85.739 92.666 89.838 -4.099 95
Indtægter -9.600 -16.495 -11.104 1.504 86
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Børn og Skole 

 

Opfølgning på aktiviteter inden for området  
 
Fællesskaber for alle børn og unge 
Kommunalbestyrelsen vedtog Strategi for fællesskaber for børn og unge i august 2016. Strategien definerer 
ét fælles værdigrundlag og mindset for arbejdet med børne- og ungemiljøer og børn og unges deltagelses-
muligheder. Det er den fælles værdimæssige platform for vores indsatser i forhold til børn og unge. Børn og 
unge får de bedste forudsætninger for at trives, udvikle sig og lære, når de også oplever sig som en del af 
fællesskaber. Vores ambition er at flere børn og unge skal opleve at være en del af de almene fællesskaber 
som f.eks. de almindelige folkeskoler, dagtilbud og fritidsliv, og at flest mulige børn og unge i udsatte og sår-
bare positioner oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt. 

Strategien er blevet det værdigrundlag, som kommunen står på, når der bl.a. arbejdes med gode overgange 
mellem hjem, dagtilbud og skoler, på tværs af almen og specialområdet, og når der skal sikres en God op-
vækst for alle børn.  

Som der står ovenfor har Strategi for fællesskaber fokus på at flere børn og unge bliver en del af almenmil-
jøet på skolerne. Derfor er det et fokusområde på skoleområdet at udvikle og oprette specialpædagogiske 
mellemformer, der bringer eleverne nærmere almenmiljøet. Mellemformer er skoletilbud, der er tilknyttet en 
almen folkeskole, og som i den pædagogiske/faglige tilrettelæggelse af skoledagen samtænker det almene 
og specialpædagogiske læringsmiljø. Oprettelse af mellemformer vil fortsat være et fokusområde på skole-
området. Som en del af budgetaftalen og med fokus på at få flere børn og unge til at blive en del af almen-
miljøet, er det besluttet en udvidelse af Akademiet Fodbold Fulton. Som et forsøg etableres et hold hvert 
skoleår i stedet for som nu hvert tredje skoleår. I august 2021 startede et nyt Fodbold Fulton hold op på 
Maglegårdsskolen.  

For at understøtte skolernes arbejde med fællesskabsmodellen blev der i august 2019 oprettet et tværgå-
ende vejlederteam. Vejlederteamet er ledelsesmæssigt forankret på Ordrup Skole. 

På dagtilbudsområdet er fællesskaber også i fokus. Seks dagtilbud har kompetencecentre, der støtter børn i 
særligt udsatte positioner, Børn i kompetencecentre er indskrevet på lige 
fod med andre børn. Børnene understøttes af pædagoger med en særlig 
efteruddannelse og inkluderes i fællesskabet. I tre dagtilbud er ansat 
medarbejdere, der har en udgående funktion (MUF’ere), og som har 
særlig viden om arbejdet med en inkluderende praksis. Disse medarbej-
deres opgave er primært at vejlede andre dagtilbud i forhold til at tilrette-
lægge hverdagen og den pædagogiske praksis sådan, at flere børn bli-
ver en del af fællesskabet.  

 
 

Beskrivelse af området 

Dagtilbudsområdet i Gentofte Kom-
mune består af: 

 Ca. 1.300 børn i vuggestuer 
 Ca. 2.300 børn i børnehaver  
 Ca. 35 børn i dagpleje. 

 
Alle børn ældre end 26 uger, er ga-
ranteret en plads i et dagtilbud.   

Tilbuddene varierer og omfatter: 

 Dagpleje 
 Vuggestuer 
 Børnehaver 
 Kombinerede og integrerede 

daginstitutioner 
 Skovbørnehaver 
 Naturbørnehaver. 
 

Lovgrundlaget for området er Dagtil-
budsloven, Lov om social  
service. 
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Høj kvalitet på dagtilbudsområdet 
I Gentofte Kommune er vi optaget af at skabe kvalitet i dagtilbud. Den styrkede pædagogiske læreplan er et 
centralt element i dette arbejde.  

Den styrkede pædagogiske læreplan består af seks læreplanstemaer, som tager udgangspunkt i et pædago-
gisk grundlag. Læreplanstemaerne er krop, sanser og bevægelse, social udvikling og natur, udeliv og sci-
ence. Det pædagogiske grundlag består af ni elementer – bl.a. læring, leg og børnefællesskaber. Alle ni ele-
menter har betydning for, at dagtilbuddet kan levere pædagogisk høj kvalitet til gavn for barnets udvikling, 
trivsel, læring og dannelse.  
  
Derudover stiller læreplanen f.eks. krav om, at alle dagtilbud skal arbejde med inddragelse af lokalsamfun-
det, styrkelse af forældresamarbejdet og en systematisk evalueringskultur. 
 
Den fulde implementering og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan er blevet udsat to gange i 
2020 af Børne- og Undervisningsministeriet på grund af COVID-19. Fristen for udarbejdelsen og evaluerin-
gen var den 1. juli 2021.  
Kompetenceudviklingen i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan består bl.a. uddannelse af 
såkaldte faglige fyrtårne. Indsatsen begyndte medio 2019. I 2021 har 20 pædagoger gennemført et tredags 
læringsforløb, og ni pædagoger har gennemført en diplomuddannelse. Med udgangen af 2021 har i alt 88 
ledere og 128 pædagoger gennemført uddannelse i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. Desu-
den har 33 pædagogmedhjælpere i 2021 været på tredags AMU-kursus i den styrkede pædagogiske lære-
plan hos SOSU H. 
 
Dagtilbud har søgt og fået bevilget midler fra Gentofte Kommunes interne kompetenceudviklingspulje til et 
forankringsforløb for alle pædagoger efter endt uddannelsesforløb hos Københavns Professionsskole. I 2021 
blev de sidste forløb afsluttet, og dermed har ca. 160 faglige fyrtårne og ledere gennemført forankringsforlø-
bet med fokus på at omsætte ny viden til praksis i dagtilbuddene. 
  
Den generelle kompetenceudvikling af medarbejdere på dagtilbudsområdet har i 2021 været stærkt præget 
af de restriktioner som COVID-19 har medført. Det betyder, at flere forløb er blevet udsat eller gennemført 
online i samarbejde med leverandørerne.  

Daginstitutionernes generelle arbejde med de pædaogiske læreplaner er i de senere år desuden blevet un-
derstøttet af diverse faciliterende processer. COVID-19 har også i 2021 betydet, at mulighederne for at 
kunne samle det pædagogiske personale til faglige arrangementer har været meget begrænset. Det har dog 
været muligt at gennemføre et enkelt fyraftensarrangement for alle interesserede om evaluering. 

Gentofte Kommune har søgt og fået bevilliget midler til efteruddannelse af medarbejdere i dagtilbud og dag-
pleje i forbindelse med regeringens 1000-dages-program ”En bedre start på livet”. Formålet med kompeten-
ceudviklingen er blandt andet at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med 
børn i udsatte positioner i deres første 1000 dage. Dagtilbud samarbejder med sundhedsplejerskerne, som 
ligeledes er en del af 1000-dages-programmet.  
 
Ledigheden blandt pædagoger i Region Hovedstaden har de seneste år været meget lav. For at fastholde et 
højt fagligt niveau i dagtilbuddene i Gentofte Kommune og en høj pædagogandel, er der siden 2019 blevet 
arbejdet strategisk med at fremme rekruttering og fastholdelse af pædagoger. Yderligere er den tværkommu-
nale 4K styregruppe for Dagtilbud i 2021 begyndt at samarbejde om at styrke fastholdelses-, rekrutterings- 
og uddannelses-indsatsen. 
 
I 2021 har der været dialog med institutionerne om rekruttering og uddannelse af allerede ansatte medarbej-
dere. Der har ligeledes været fokus på det gode arbejdsmiljø og robuste arbejdsfællesskaber – blandt andet 
for at fastholde medarbejdere. Der er sket systematisk opfølgning i forhold til institutioner med en lav pæda-
gogandel. Pædagogstuderende, som er i praktik i et dagtilbud i Gentofte Kommune, har ved et arrangement 
i efteråret 2021 fået kendskab til Gentofte Kommune som en attraktiv arbejdsplads. 
 
Gentofte Kommune har et mål om en pædagogandel på 70 pct. i kommunens daginstitutioner. Andelen af 
pædagoger var i 2021 samlet set 63 pct. og andelen af pædagogiske assistenter var 5 pct. baseret på et 
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gennemsnit af alle årets måneder.  De i perioder skærpede krav til blandt andet mindre grupper og øget hy-
giejne i daginstitutioner, som følge af COVID-19, har krævet ekstra personaleressourcer og formodes at 
have påvirket pædagognøglen i negativ retning. 
 
De statslige midler til indfasning af minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehave blev i 2021 fordelt for-
holdsmæssigt mellem institutionerne på baggrund af antallet af børn.  
 
Gentofte Kommunes normeringer er ifølge Danmarks Statistik 2,9 vuggestue børn pr. medarbejder og 5,9 
børnehave børn pr. medarbejder i 2020. For begge aldersgrupper opfylder Gentofte Kommune derfor alle-
rede nu kravet om en normering på minimum 3,0 vuggestuebørn pr. medarbejder og minimum 6,0 børneha-
vebørn pr. medarbejder.  

Styrket faglighed i dagtilbud via merituddannelse 
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til efteruddannelse af allerede ansatte medhjælpere og pæda-
gogiske assistenter på dagtilbudsområdet, der ønsker at uddanne sig til pædagog via en merituddannelse. 
Dette uddannelsesløft vil bidrage til, at alle børn i endnu højere grad oplever trivsel, udvikling og læring. Mid-
lerne har for 2021 været brugt til at understøtte medarbejdere, der allerede var gået i gang med en meritpæ-
dagoguddannelse, samt at sende flere medarbejdere på merituddannelse. Midlerne dækker studieafgiften, 
materialeomkostninger samt mellem 80-100 timers vikardækning pr. semester så institutionerne har mulig-
hed for at give de studerende ekstra mulighed for at studere. Gentofte Kommune understøtter i udgangs-
punktet den netbaserede merituddannelse, hvor man fortsat arbejder som pædagogmedhjælper under stu-
diet, og har netundervisning, samt fem weekendindkald pr. semester.  
 
Digitale lege- og læringsaktiviteter i dagtilbuddene 
Der har i 2021 været et fortsat fokus på digitale lege- og læringsaktiviteter i alle dagtilbud. De digitale aktivi-
teter har i 2021 foregået mere udendørs end tidligere. Her er der blevet inddraget digitale legeredskaber i 
børnenes udendørs lege. Der har bl.a. været ophængt billeder på legepladsen med en QR-kode som bør-
nene har scannet med en iPad for derefter at få information om billedet eller en opgave relateret til billedet. 
Ligeledes er der blevet brugt taleklemmer under små stjerneløb, hvor det digitale element er blevet inddraget 
som en del af bevægelsesaktiviteterne. Brugen af digitale legeredskaber understøtter generelt de pædagogi-
ske aktiviteter, der finder sted i dagtilbuddene, og samtidig udfordres børnenes lyst til at udforske, skabe og 
være kreative. 

I 2021 har områdets digitale læringskonsulent, grundet COVID-19, ikke supporteret ved fysiske besøg på 
institutionerne på samme måde som før COVID-19. Der er dog afholdt sparring og givet aktivitetsforslag via 
Teams-møder og dagtilbuds månedlige nyhedsbrev. 

I 2021 har syv dagtilbud være en del af First Lego League – Discover. Gennem leg lærer børnene at samar-
bejde og de får stimuleret deres nysgerrighed ved forskellige teknologier. Derudover er det en aktivitet bør-
nene også vil møde i skolen. 

Sprog herunder Play and Learn 
Logopæderne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har et generelt fokus på at udvikle det enkelte 
barns kommunikation og sprog allerede fra vuggestue og dagpleje.  

Der har også i 2021 været et fokus på arbejdet med børns sproglige udvikling i dagtilbud. Implementeringen 
af sprogindsatsen ”Vi lærer sammen” blev på grund af COVID-19 ikke afviklet. En revideret udgave af ” Vi 
lærer sammen” vil i stedet for blive implementeret i 2022. Ultimo 2021 startede endvidere undervisningen af 
det første hold pædagogisk personale i ”Hanen-metode”. ”Hanen´s metoder og teknikker bygger på nyeste 
forskning, og har til formål at styrke det pædagogiske personale i at kunne give det enkelte barn det skarpe-
ste sproglige afsæt. Uddannelse fortsætter også i 2022 og er en del af det vedvarende fokuserede arbejde 
med alle børns sproglige udvikling. 

Play and Learn i Dagtilbud og indskoling så dagens lys i 2013 med det formål, at 3-9-årige børn skulle til-
egne sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikle bevidsthed om sprog og sprogtileg-
nelse på engelsk. Der blev i den forbindelse afviklet kurser for de pædagogiske medarbejdere i forhold til un-
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derstøttelse af Play and Learn-indsatsen. I 2021 skulle Dagtilbud igen have udbudt et kompetenceudviklings-
forløb i Play and Learn, i lighed med det der blev udbudt i 2019, men grundet COVID-19 er det ikke blevet 
afviklet. 

Trygge og sammenhængende overgange mellem tilbud 
Dagtilbud har et systematisk samarbejde med fagområderne Sundhedsplejen, Skole, PPR og Børn og Fami-
lie for at sikre at alle børn oplever tryghed og kontinuitet i overgange mellem tilbud. Trods COVID-19 har fag-
områderne fastholdt dette samarbejde – dog under andre forhold end sædvanligt.  

I forbindelse med skolestarten i 2021 havde daginstitutionerne udarbejdet overgangsbeskrivelser til skolerne 
for ca. 95 pct. af alle kommende skolebørn. Dette med henblik på at sikre vidensdeling og skal ses som en 
støtte til skolen i forhold til at sikre barnet den bedst mulige skolestart. Overgangsbeskrivelsen er bygget op 
omkring fællesskabsmodellen, hvor man tager udgangspunkt i barnets ressourcer. For børn i udsatte positio-
ner er der gennemført møder mellem forældre, dagtilbud og skole med henblik på at sikre den rette støtte, så 
barnet oplever en tryg og sammenhængende overgang mellem de to tilbud.  

Udover vidensdeling gennemførte dagtilbud og skoler aktiviteter i foråret for de kommende skolestartere. Ek-
sempelvis besøgte kommende skolestartere i løbet af foråret en skole for at se og prøve at være ude på le-
gepladsen og der blev også gennemført virtuelle besøg i børnehaveklassen.  

Legepladspulje og fysiske rammer i daginstitutioner 
I 2021 blev der ekstraordinært afsat en legepladspulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til renovering og 
udskiftning af legepladser udover, hvad der dækkes inden for institutionernes budgetter. Gentofte Ejen-
domme har i samarbejde med Dagtilbud udvalgt hvilke institutioner og hvilke opgaver der skal udføres. 

Madkultur 
Gentofte Kommune har i perioden 2017-2021 haft en madkulturpulje, som har støttet aktiviteter der bidrager 
til udvikling af en madkultur, hvor der skabes sammenhæng mellem kendskab til råvarer, selv at lave mad og 
at træffe de sunde madvalg. I 2021 er dagtilbudsområdets køkkenledernetværk blevet opkvalificeret fagligt i 
forhold til at sammensætte og formidle det bæredygtige, sunde og velsmagende måltid til børn i dagtilbud. 
Bakkegårdsskolen fik midler fra puljen til at etablere et udendørskøkken.  
Haver til Maver i Bernstorffsparken giver børn fra daginstitutioner og skoler mulighed for at få fingrene i mul-
den og lære om madens vej fra jord til bord, om naturen, om økologi, om madkvalitet og sund levevis. Der er 
48 haver i parken og i 2021 fik ca. 1.100 børn gavn af Haver til Maver. Haveforløbet er et tilbud til 4. og 5. 
klasserne i kommunen og til grupper fra dagtilbud. 
I budgetaftalen er der afsat 0,8 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til skolernes deltagelse og udvidet samarbejde 
med Haver til Maver for også 7. og 8. klassetrin med det formål at at sikre ”den grønne tråd” i børnenes læ-
ring om bæredygtighed og sundhed og dermed udvide samarbejdet med Haver til Maver til også at omfatte 
udskolingen. I 2021 var de første valgfagshold fra udskolingen på tre skoler (Bakkegårdsskolen, Gentofte 
Skole og Skovshoved Skole) i samarbejde med Udskolingen i Byens Hus i haverne med forløbet ”Hvor fast 
er fast food?”. Forløbet består af fem moduler og giver både eleverne tid i haverne og erfaringer med design-
tænkning og digital præsentation i Byens Hus. 
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Naturvejleder på dagtilbudsområdet 
Dagtilbud i Gentofte Kommune har i 2021 været gode til at benytte naturen som ramme for børns læring. Na-
turvejlederen har haft 105 formidlingsforløb for børn og 10 kursusdage for ansatte. I alt har 2.066 deltaget i 
naturvejledertilbud, fordelt på 1.560 børn og 506 ansatte. Foruden forløb og kursusdage har naturvejlederen 
i 2021 lavet instruktionsvideoer og nyhedsbreve med forslag til læringsaktiviteter for børn i naturen. Naturvej-
lederen har etableret en række udlånsmuligheder af materialer, som er blevet brugt af dagtilbud 10 gange i 
løbet af 2021.  

Læring uden grænser  
Med afsæt i visionen ”Læring uden grænser” har alle skoler, ledere og medarbejdere arbejdet med imple-
mentering af folkeskolereformen, hvor en ny, længere, mere varierende og fagligt udfordrende skoledag er 
målet. I forlængelse heraf har der i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid været prioriteret tre fælles strategi-
ske indsatsområder siden 2015: Synlig læring, Fremtidens udskoling og den åbne skole og Fællesskaber. 

Synlig Læring, ”Alle elever skal lære at lære mere”  
Skolerne i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner (3K) har siden 2014 samarbejdet om udviklingsfor-
løbet Alle elever skal lære at lære mere. Udviklingsforløbet har til formål at forankre en praksis på skolerne, 
hvor eleverne bliver bevidste om, hvad de skal lære, hvor de er, og hvad deres næste skridt skal være i de-
res læreprocesser.  

Udviklingsforløbet sigter på at etablere synligt lærende skoler med læringsmiljøer, hvor læring og udvikling 
ses i barnets perspektiv, hvor børnene støttes i at tage aktiv del i egen læring og hvor læring og det systema-
tiske arbejde med at lære gennemsyrer alle aktiviteter. 

I 2021 har medarbejderne på skolerne bl.a. været engagerede i at udvikle deres professionelle læringsfæl-
lesskaber omkring elevernes læring, hvor de arbejder systematisk med at evaluere og følge op på elevernes 
progression.  
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Samtidig skulle der oprindeligt have været gennemført flere forløb på tværs af skoler og kommuner – som fx 
”Workshop for nye medarbejdere”, Lærerige samtaler – faglig ledelse for skoleledelser samt fordybelsesmo-
duler om ”Lærer-elev rollen og det fysiske læringsmiljø”, ”Break Through – følg din nysgerrighed” og ”læ-
ringsstrategier”. Men på grund af den aktuelle situation med COVID-19 har det ikke været muligt at gennem-
føre disse aktiviteter efter hensigten – med aflysninger og omlægning til virtuelle forløb til følge. Den aktuelle 
situation med COVID-19 har med andre ord haft stor indflydelse på udviklingsforløbet, og der ligger derfor et 
fremtidigt arbejde i at genoprette den tætte og løbende dialog med skolerne om arbejdet med de forskellige 
elementer af Alle elever skal lære at lære mere, hvor skolernes handleplaner, skolebesøg og praksisunder-
søgelse (en spørgeskemaundersøgelse for skoleledelse, medarbejdere og elever) er med til at holde et mål-
rettet fokus på: ”Hvor er vi?”, ”hvor skal vi hen?” og ”hvad er vores næste skridt?”.  

A.P. Møller Fonden har støttet udviklingsforløbet med midler til en stor del af den kompetenceudvikling, der 
gennemføres som en del af Alle elever skal lære at lære mere.  

Fremtidens udskoling og den åbne skole  
I oktober 2018 afleverede Opgaveudvalget for En ny udskoling – MIT 
Campus Gentofte et forslag til fremtidens udskoling i Gentofte. Forslaget 
blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og skolerne gik i 2019 i gang 
med realiseringsfasen. 

Overskriften for fremtidens udskoling er ”Motiverede elever klar til en di-
gital fremtid”, og forslaget rummer en beskrivelse af et særlig udskolings-
DNA, som indarbejdes i udskolingerne på skolerne. Dette DNA har tre 
fokuspunkter, som er ”Originalitet i fællesskaber”, ”Fejle for at mestre” og 
”Udforske og skabe”, og ambitionen er, at eleverne i stigende grad over 
de kommende år oplever en mere kreativ, udforskende og skabende til-
gang til læring, at der er øget fokus på deres proces frem for produkt, at 
der er variation og valgmuligheder, og at eleverne kan udfolde originali-
tet i trygge fællesskaber. Eleverne skal arbejde med virkelighedsnære 
problemstillinger og have lokalt/globalt udsyn med blik for bæredygtig-
hed og FN-verdensmål.  

I starten af skoleåret 2021/2022 blev kompetenceudviklingen af lærere 
fra alle skoler i teknologiforståelse igangsat. Lærerne skal rustes til at 
undervise eleverne i teknologiforståelse i fagene – altså hvordan kan 
man skabe med og anvende ny teknologi, forstå at teknologi har en ind-
bygget intentionalitet og har sit eget computationelle sprog, og at tekno-
logi ikke kan stå alene, men skal sættes i en kontekst.  

VILLUM FONDEN bevilgede ved indgangen til 2020 8,0 mio. kr. til udvik-
ling, kompetenceudvikling og drift af Udskoling i Byens Hus. I september 2020 stod Udskolingen i Byens Hus 
klar med 1.200 m2 læringsrum, herunder et makerspace, udviklet i samarbejde med lærere og elever. Dette 
nye udskolingshus understøtter udskolings-DNA’et ved at tilbyde faciliteter, der kan udfordre praksis, tænke-
måder og undervisningsforløb og være bindeled mellem det omkringliggende samfund og skolerne, fx gen-
nem arbejdet med virkelighedsnære problemstillinger stillet af lokale virksomheder eller foreninger. Skolerne 
samarbejder på tværs via en række faglige og tværfaglige netværk, faciliteret af Udskolingen i Byens Hus. 

Arbejdet med den åbne skole som en del af implementeringen af folkeskolereformen udmøntes i praksis 
gennem lokale tiltag på skolerne, men også gennem projekter som Den innovative projektopgave og #virke-
lighedens skole i udskolingen. Begge har fokus på elevernes interaktion med det omkringliggende samfund 
ved, at der arbejdes sammen med virksomheder, foreninger og forskellige institutioner om at løse konkrete 
og virkelighedsnære problemstillinger. Det samme fokus har tværgående forløb som CRAFT og ProjektEdi-
son.  

Beskrivelse af området 

Gentofte Skolevæsen består af: 

 Ca. 7.300 børn og unge på 
kommunens folkeskoler 

 Ca. 2.800 børn i GFO 
 Ca. 2.400 børn i fritidscenter 4.-

6. klasse 
 117 børn på kommunens speci-

alskole, heraf 18 udenbys 
 68 unge i 10. klasse 
 Ca. 2.700 børn og unge på pri-

vatskoler. 
 
Gentofte Fritidsordninger – GFO: 
Alle skolesøgende børn til og med 3. 
klasse tilbydes pædagogisk tilrette-
lagte fritidsaktiviteter i skolens GFO.  

Fritidscentre: 
Alle børn fra 4. til og med 6. klasse 
tilbydes pædagogisk tilrettelagte fri-
tidsaktiviteter og samvær på kom-
munens fritidscentre.  

Lovgrundlaget for området er Folke-
skoleloven.  
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Forskellige samarbejder med private virksomheder er igangsat. Et konkret eksempel er et samarbejde med 
virksomheden Ørsted, som bl.a. tilbyder medarbejderbesøg og et praksisperspektiv til eleverne, når de arbej-
der med temaet bæredygtig energiproduktion på lokalt- og globalt plan. I samarbejde med Udskolingen i By-
ens Hus er der udarbejdet undervisningsmateriale, som tager eleverne igennem en designproces med fokus 
på løsning af virkelige problemstillinger for virksomheden, f.eks. hvordan genbruger vi brugte havvindmølle-
vinger? Eller hvordan kommunikerer vi Power to X på en forståelig måde til et ung publikum? 

 

 

Forbedrede faciliteteren 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2021 at bevilge 2,0 mio. kr. til legeplads og opgradering af 
Tjørnegårdsskolens skolegård. Baggrunden var skolens ønske om opgradering af skolegården var med hen-
blik på at skabe udendørs læringsrum. Udfordringerne med kraftigt regnvejr giver udfordringer på indskolin-
gens legeplads, idet der opstår store vandpytter og områder med mudder, hvilket betyder, at skolen i perio-
der med vådt vejr kun kan anvende det flisebelagte område, kunstgræsbanen og et lille område under et le-
gestativ. Arbejdet har været undervejs i 2021 og kan nu med den sidste byggetilladelse på plads blive afslut-
tet i løbet af foråret 2022. 

Fysiklokalet på Bakkegårdsskolen er opgraderet i 2021 og opgradering af fysiklokalet på Ordrup Skole er på 
vej i 2022 for at understøtte elevernes læring og interesse for naturfag. 

Som en del af budgetaftalen blev der afsat 3,0 mio.kr. til forbedring af naturfaciliteter på Hellerup Skole og i 
Byens Hus. I Byens Hus er det klassiske fysiklokale blevet istandsat og der er indkøbt samlinger, så det nu 
bruges alle ugens dage af skoleelever til naturfagsundervisning. 

I stueetagen i Udskolingen i Byens Hus er etableret et makerspace (FabLab), som danner rammen om ar-
bejdet med teknologiforståelse, kodning, fremstilling af prototyper og i det hele taget arbejdet med design-
processer. Makerspace består nu af fire lokaler, hvoraf de to er elevværksteder med bl.a. MicroBits og Tin-
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kerKits, analoge redskaber og materialer til fremstilling af prototyper, 
3D printere mm. Derudover et maskinrum med bl.a. en lasercutter. Ma-
kerspace skal understøtte arbejdet med teknologi – både at designe, 
kode og forstå/afkode, som både foregår på skolerne og i Udskolingen i 
Byens Hus.  
 
Praksisfaglighed i udskolingen 
I budgetaftalen 2020/22 er der bevilliget 4,6 mio. kr. til etablering og op-
gradering af skolernes lokaler til praksisfag. Den nye lov om praksisfag-
lighed indebærer, at alle elever i 7.-8. klasse skal tilbydes valgfag i 
håndværk og design. Det medfører, at kommunens skoler har behov for 
opgradering af lokaler til praksisfag. Valgfagene er for skoleåret 
2020/21 fuldt implementeret på både 7. og 8. klassetrin. Det giver et 
naturligt øget pres på skolernes faglokaler, da disse desuden er meget 
brugt af de andre klassetrin fra 2. til 6. klasse. Fra skoleåret 2021/22 
har 3. klassetrin også håndværk og design, hvilket ydermere giver et 
pres på lokalerne. Behovet for opgradering er varierende for de enkelte 
skoler og man har prioriteret det mest presserende først. Foreløbig har 
de fleste af skolerne afsluttet eller delvist afsluttet opgraderingen af lo-
kaler og er i gang med planlægning og opgradering på de resterende. 
 
Stjernekikkert til observatoriet på Bakkegårdsskolen 
Igennem en årrække er der arbejdet på åbning af observatoriet på taget 
af Bakkegårdsskolen. 

I denne anledning er der søgt om midler hos Ellehammer Fonden, som 
har beviliget 400.000 til kikkertudstyr til observatoriet. 
 
For disse midler er der nu indkøbt diverse udstyr til observatoriet. Der 
er i selve observatoriet opsat et stort hovedteleskop samt et par mindre 
teleskoper. Derudover er der leveret otte mindre transportable elevtele-
skoper. Indretningen af observatoriet forventes færdigt og indvies offici-
elt i maj måned 2022.  
 
Forberedende Grunduddannelse (FGU) 
Forberedende Grunduddannelse (FGU) tilbydes til unge under 25 år, 
der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse og 
som ikke er i beskæftigelse. FGU optager løbende elever og elevernes 
skoleforløb kan vare op til to år.  

2021 har ligesom 2020 været et vanskeligt år for mange FGU-elever, 
som kan være særligt udfordret i forhold til at deltage i nødundervisning 
eller onlineundervisning.  

I skoleåret 2020-2021 afsluttede 68 unge et FGU-forløb. En tredjedel af 
de unge fortsatte på erhvervsuddannelse, mens en fjerdedel gik videre i 
arbejde. Resten påbegyndte en gymnasial uddannelse, anden uddan-
nelse eller overgik til sygdom eller ledighed. Gentofte Kommune har fo-
kus på, at en stor del af de unge fra FGU fortsætter på en erhvervsud-
dannelse, hvorfor der også arbejdes på at brobygge mellem FGU og er-
hvervsuddannelserne. 
 
 

 

Beskrivelse af området  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
(PPR) tilbyder: 

 Logopædisk og psykologisk råd-
givning og vejledning til dagtilbud, 
skoler og forældre med henblik 
på at understøtte læring, udvik-
ling og trivsel hos børn og unge.  

 Særlig viden om børn og unge 
med indlærings-, kommunikative- 
og/eller sociale vanskeligheder. 

 Undervisningsforløb til børn og 
unge med tale- og hørevanske-
ligheder.  
 

Sundhedsplejen står for, at 

 723 familier med spædbørn har 
haft besøg 

 95 mødregrupper er startet 
 Ca. 4.000 elever har været til 

samtale og sundhedsundersø-
gelse 

 7. klasser i kommunen har fået 
tilbudt undervisning eller Kræf-
tens Bekæmpelse ”Cool uden 
røg”  

 Ca. 500 elever har deltaget i sek-
sualundervisning.  
 

Tandplejens tilbud dækker bl.a. 

 Ca. 16.660 børn og unge 
 Ca. 16.450 børn og unge har fået 

deres tænder og mundhule un-
dersøgt 

 594 over 18 år er tilknyttet om-
sorgstandplejen 

 Ca. 225 Gentofte borgere i alle 
aldre er tilknyttet specialtandple-
jen. 
 

Børn og Families indsatsområde omfatter 
bl.a. 

 Ca 1.000 børnesager 
 1.165 underretninger 
 Behandling af underretninger ef-

ter servicelovens §155 
 Rådgivning og støtte til børn, 

unge og familier 
 Børnefaglige undersøgelser 
 Forebyggende foranstaltninger til 

børn og unge 
 Handicapkompenserende ydelser 
 Anbringelse udenfor hjemmet 
 Hjælp til familier med handicap-

pede børn 
 SSP-indsats – herunder den bo-

ligsociale indsats. 
 
De vigtigste lovgrundlag er lov om social 
service, Sundhedsloven og Folkeskolelo-
ven. 
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Digitalisering på skoleområdet  
I et år, hvor vilkår for læringsmiljøer fortsat har været påvirket af vekslende muligheder for tilstedeværelse i 
samme fysiske rum, har evnen til at bruge digitale løsninger og forstå teknologiernes betydning været afgø-
rende. Samarbejds- og læringsplatformene (Aula, Office 365 og MinUddannelse) bliver anvendt i stigende 
grad, og skolerne bruger teknologier til at sikre deltagelsesmuligheder i undervisningen hjemmefra. Anven-
delsen af digitale læremidler er forøget i både i fjern- og nærundervisningen.   

Gentofte Kommune har i 2021 intensiveret samarbejdet med andre kommuner for, gennem større udbud og 
fælles indkøbsaftaler, fortsat at få mere for pengene og bedre digitale læremidler til rådighed. 

First Lego League (FLL) er en videns- og teknologikonkurrence for børn, som har fundet sted i Gentofte 
Kommune siden 2006. Formålet er at øge børns og unges interesse for naturvidenskab og teknologi og give 
dem en forståelse af teknologiens betydning for samfundsudviklingen. I 2021 blev projektet delvist ramt af 
COVID-19. For eleverne i 6. eller 7. klasse blev den store finale på Gentofte Rådhus reduceret til deltagelse 
af få elever, da det ikke var muligt af skaffe den fornødne frivillige hjælp fra elevernes forældre for at få det 
store arrangement til at finde sted. Det medførte at hovedparten af aktiviteterne også på finaledagen fandt 
sted lokalt på den enkelte skole. Ca. 700 elever fra kommunens 6. eller 7. klasse deltog i FLL i 2021.  

Eleverne i 3. eller 4. klasse gennemførte projektet som planlagt og afsluttede forløbet med finale på Gentofte 
Rådhus. Ca. 750 elever fra kommunens skoler i 3. eller 4. klasse deltog i 2021.  

 
 
Sundhedsindsatsen 
Formålet med sundhedsindsatsen over for børn og unge er at bidrage til, at børn og unge i Gentofte Kom-
mune sikres en sund opvækst, og at der skabes gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sund-
hedsplejen starter allerede under graviditeten med ekstra støtte og vejledning til de vordende forældre, hvor 
der er behov for dette samt ved sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i den almene sundhedspleje til 
spæd- og småbørn samt til skolebørn.  
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I forbindelse med projekt ”de første 1000 dage” har Sundhedsplejen tilbudt tæt opfølgning for børn og fami-
lier, hvor der er særlige behov, herunder tilbud om 1½ års- og 3 års besøg samt tilbud om særligt forløb, der 
har til formål at fremme en god og tryg relation mellem barn og forældre (COS-P). 

Tandplejen har fokus på at bevare den gode tandsundhed for børn og unge, i Gentofte Kommune. I tæt sam-
arbejde med forældrene fastholder de den forebyggende indsats. 

Børn og unge der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser har fået 
bedre adgang til hjælp. Gentofte Kommune deltager sammen med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i 
Region Hovedstaden og seks andre kommuner i et udviklingsforløb om styrket tværsektoriel indsats om børn 
og unges mentale sundhed (STIME) til og med 2022. Formålet er at børn og unge – og deres forældre - kan 
hjælpes tidligt i deres nærmiljø inden problemerne vokser sig større. Der er ved udgangen af 2021 blandt 
andet gennemført 16 workshopforløb for 111 familier med børn med angst. Derudover har 38 familier til børn 
med tidlige tegn på ADHD gennemført workshopsforløb. På ungeforløbene har syv unge med tidligere tegn 
på selvskade gennemført et behandlingsforløb.  

Gentofte Kommune afsluttede i 2021 sit samarbejdet med Børne- og Ungdomspsykiatrien om implemente-
ring af sundhedsstyrrelsens forløbsprogrammer. De gode erfaringer med netværksmøder baseret på dialog 
og en ansvarlig kontaktperson er nu blevet en del af driften. Der er udpeget to tovholdere i Familie og Sund-
hed, som er ansvarlige for at oplære nye medarbejdere i metoden samt deltage i samarbejdsmøder med 
Børne- og Ungdomspsykiatrien. 

Familie og Sundhed 
Børn og Familie har arbejdet med at skabe en højere grad af koordi-
nering og samarbejde mellem myndighedsområdet og vores tilbud til 
børn, unge og familier. Tilbudsviften fra Familiecenteret og Ungekon-
takten er gjort fleksibel med kvalificerede indsatser, så børn, unge 
og deres familier oplever støtte tæt på deres hverdagsliv. Børn og 
Familie har fokus på rette indsatsniveau, tæt opfølgning samt at ind-
satserne afspejler børnegruppernes og de unges behov og udvikling. 

 
Ungekontakten er flyttet til nye lokaler der har muliggjort en udbyg-
ning af deres tilbud. Tidligere kunne de tilbyde én kontaktperson til 
én ung. I dag har de fået mulighed for at tilbyde en større variation i 
deres tilbud, så de rummer individuelle løsninger og imødekommer 
behovet for at lave gruppeindsatser. Endelig har de fået mulighed for 
at tilbyde hybler til unge og mulighed for at bevare dem i lokalmiljøet 
med skoler og venner, i stedet for at de skulle flytte ud af kommu-
nen. 
 
Børn og Familie har også været optaget af at bringe almenmiljøet og 
det specialiseret område tættere på hinanden. Børn og Familie er i 
november 2021 blev lagt sammen med Børns sundhed og forebyg-
gelse. Formålet med at samle de to afdelinger er at understøtte et 
tættere samarbejde inden for det specialiseret område og et tættere 
samarbejde med almenområdet om børn og deres familier, der er i 
udsatte positioner. Afdelingen har fra 1. januar 2022 fået navnet  
Familie og Sundhed. 

 
Boligsocial indsats 
Vilkårene for den boligsociale indsats har også i 2021 været præget af COVID-19. Det har ikke betydet, at 
den boligsociale indsats har været afbrudt, men vilkårene har været anderledes. En større del af aktivite-
terne med borgere i boligområderne har foregået udendørs, fremfor i de indendørs beboerlokaler.  

Beskrivelse af området  
 
Sociale Institutioner tilbyder muligheder 
for, at børn og unge med særlige be-
hov, fra Gentofte og andre kommuner, 
samt deres forældre kan udvikle sig 
bl.a. på ti institutioner. 
 
 73 børn og unge var i løbet af 

2021 tilknyttet psykosociale 
institutioner heraf 32 fra 
Gentofte Kommune 

 
 639 børn og unge var i løbet af 

2021 tilknyttet handicap-                   
institutioner heraf 249 
fra Gentofte Kommune 

 
 47 kvinder og deres børn var i 

løbet af 2021 tilknyttet et 
krisecenter heraf én fra 
Gentofte Kommune 

 
 43 brugere var i løbet af 2021 

tilknyttet en familieinstitution 
heraf én fra Gentofte 
Kommune. 

 
I alt 802 børn, unge og voksne, heraf 
283 fra Gentofte Kommune, var i løbet 
af 2021 tilknyttet vores sociale institutio-
ner. 
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Til trods herfor har der i løbet af 2021 været afholdt læringscafe med unge fra lokalområderne, onsdagsleg 
for børn i boligområderne, åben beboerrådgivning, sommersport, lektiecafeer tilknyttet lokalområdernes sko-
ler med fokus på at udvikle de unges skoleparathed og mange andre aktiviteter. De boligsociale medarbej-
dere har brugt tid på at fastholde relationer til beboere, ligesom de har arbejdet videre i de gode samarbejder 
med lokale skoler og frivillige. Desuden har der været gennemført konfliktmægling, fokus på inklusion af ud-
satte borgere i sociale aktiviteter gennem tryghedsvandringer i boligområderne samt et integrationsprojekt 
for kvinder med fokus på netværk, kultur og empowerment gennem en frivillig forening.  

Generelt set har der i 2021 været færre eksempler på utryghed og børn, der opholder sig i området uden at 
have noget at lave. Det vurderes, at flere børn og unge nu er tilknyttet kommunale tilbud og fritidsaktiviteter. 
Der opleves samtidig et bedre fællesskab blandt især kvinder og mellem de voksne i boligområderne.  

I 2021 var der afsat midler til at opgradere udearealerne Ved Ungdomsboligerne. Rundt omkring på udeare-
alerne er der nu etableret forskellige mindre legeområder med gynger, sandkasser, legeredskaber og bænke 
samt et overdækket og asfalteret boldbur. Erfaringen er allerede, at det – ud over mere leg – åbner op for 
flere samtaler og mere naboskab.  
 
Et styrket SSP med fokus på trivsel 
I 2021 har der været et fortsat fokus på forebyggende trivselsarbejde, blandt andet gennem undervisning og 
forældremøder i 7.-9. klasse. SSP-samarbejdet er blevet en central del af projektet ”Fælles Om Ungelivet” 
med fast deltagelse på forældremøder, ligesom SSP nu indgår i alle partshøringer i Familie og Sundhed, 
hvor unge har begået kriminalitet. Alle unge under 18 år, der har været i kontakt med politiet, kontaktes af 
SSP.  

SSP har i 2021 haft en styrket social indsats over for udsatte unge, der har været ramt af nedlukning, lige-
som der har været øget igangsættelse af spontane sociale aktiviteter og et styrket koordinerende beredskab 
i SSP. Derudover har der hen over året været lagt vægt på at arbejde med forskellige former for forældreind-
dragelse om unge i det offentlige rum og ikke mindst på fritidsjobprojekter for unge.  

De lokale SSP-netværk er fastholdt og udbygget med flere aktører. Endelig har SSP opstartet et politikadet-
projekt for udsatte unge i samarbejde med Nordsjællands Politi samt en forsøgsordning med ungerådgivning 
på en lokal folkeskole.  
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Området Børn og Skole i tal 

Serviceudgifter  

 

Note til tabel:  
Afvigelserne i udgifter og indtægter er primært teknisk og skyldes konteringspraksis. 
 
 

Øvrige driftsudgifter 

 

Note til tabel:  
Øvrige udgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, særligt dyre enkeltsager og forsørgelse af elever.  
 
 

 

BØRN OG SKOLE

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Skole og fritid 746.642 762.532 756.952 -10.310 99
Dagtilbud for småbørn 345.396 351.883 344.707 689 100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for 
børn og unge

217.737 220.265 225.825 -8.087 96

Sociale institutioner 1.306 -8.733 1.028 278 127
Netto 1.311.081 1.325.948 1.328.511 -17.430 99
Udgifter 1.768.577 1.871.241 1.870.677 -102.100 95
Indtægter -457.496 -545.294 -542.166 84.670 84

BØRN OG SKOLE

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Skole og fritid 2.514 2.038 2.513 1 100
Forebyggelse og Sundhedsfremme for 
børn og unge

-587 5.368 3.869 -4.456 -15

Netto 1.927 7.406 6.382 -4.455 30
Udgifter 24.618 27.492 28.718 -4.100 86
Indtægter -22.691 -20.086 -22.336 -355 102
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De fire budgetområder under området Børn og Skole i tal  

Serviceudgifter 

 

Note til tabel:  
Skolefritidsordninger: Omfatter Gentofte Skolefritidsordning 0.-3. klasse og Klub 4. - 6. klasse. Præcisering af konteringsreglerne gæl-
dende fra regnskab 2021 har medført, at der er flyttet budget og tilhørende forbrug på i alt 11,3 mio. kr. til skoler fra GFO og Klub. 
 
På Skole og Fritid har der været et nettomindreforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I 
det korrigerede budget indgår bl.a. tillægsbevilling til kompensation for corona-relaterede udgifter på 7,1 mio. 
kr. og trivselsmidler på 2,9 mio. kr. Afvigelserne i udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væ-
sentligste forklaringer på regnkabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er: 

Folkeskoler og Skolefritidsordninger  
Samlet set havde Folkeskoler og Skolefritidsordninger (inkl. klub for 4.-6. klasse) et nettomindreforbrug på 
7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Væsentlige forklaringer på mindreforbruget er: 
 Mindreforbrug på skoler inkl. GFO og klub på 4,7 mio. kr. grundet genbevilling fra 2020 alene er anvendt 

delvist 
 Mindreforbrug vedrørende henholdsvis statsligt finansierede kompetencemidler til lærere og pædagoger 

på 1,9 mio. kr. og Fremtidens udskoling på 0,8 mio. kr. Disse mindreforbrug søges overført til 2022.  
 
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen: 
Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. dækker over forskellige afvigelser. Merudgifter på 2,4 mio. kr. til testcenteret 
grundet test på skolerne blev forlænget og intensiveret i slutningen af oktober 2021. De samlede udgifter til 
testcenteret blev 8,1 mio. kr. I den modsatte retning trækker mindreforbrug på 1,3 mio. kr. grundet forsinket 
levering af computere, som ventes i 2022 og mindreforbrug på 1,2 mio. kr. grundet lavere lejrskoleaktivitet i 
efteråret, som forventes indhentet i 2022.  

Specialundervisning 
Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært, at en lidt større andel af 
eleverne er i et af de mindst indgribende tilbud, mens andelen af elever i de mest specialiserede tilbud er fal-
det i forhold til 2020. Desuden var der mindreforbrug på Søgårdsskolen.  

 
 

SKOLE OG FRITID

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Folkeskoler 382.038 384.608 385.140 -3.102 99
Skolefritidsordninger 42.833 59.222 47.272 -4.439 91
Fællesudgifter for det samlede 
skolevæsen

22.066 16.343 22.546 -480 98

Specialundervisning 150.238 152.579 151.931 -1.694 99
Bidrag til statslige og private skoler 109.101 111.865 109.100 1 100
Efterskoler og ungdomskostskoler 10.360 8.644 10.360 0 100

Forberedende Grunduddannelse, 
Produktionsskoler

5.403 4.076 5.380 23 100

UU-Gentofte 6.672 6.316 6.279 393 106
Ungdomsskolen 17.932 18.878 18.944 -1.012 95
Netto 746.642 762.532 756.952 -10.310 99
Udgifter 885.052 959.488 952.987 -67.935 93
Indtægter -138.409 -196.955 -196.035 57.626 71
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UU-Gentofte 
Merforbruget skyldes udgifter til særlig vejledningsindsats i videnscentret for tosprogsområdet, der ikke har 
været budgetteret.   

Ungdomsskolen  
Mindreforbruget skyldes bl.a. ekstra indtægter fra eksterne betalingselever til tosprorgsafdelingen og at en 
del projekter og planlagte aktiviteter i Fritidsafdelingen ikke blev gennemført grundet Corona. 
 

Øvrige driftsudgifter 

 

Note til tabel:   
Øvrige udgifter omfatter udgifter til forsørgelse af elever.  

 
Udgifterne til forsørgelse af elever under forberedende grunduddannelse er lig det korrigerede budget. Der 
blev tilført 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter til flere elever og udgifter til elever under den gamle ordning, Er-
hvervsgrunduddannelsen, der er under udfasning.  

 
 
Serviceudgifter 
 

 
 
Dagtilbud havde et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør 0,5 
mio. kr. merudgifter til ekstra rengøring på daginstitutionerne i 2. halvår, som er finansieret af Dagtilbuds 
egen ramme. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. som kompensation for corona-
relaterede følgeudgifter i 1. halvår. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det kor-
rigerede budget er: 

Fælles formål 
Der er et merforbrug på 3,5 mio. kr. på fælles formål, som består af et merforbrug på 0,8 mio. kr. på søsken-
detilskud og at coronarelaterede udgifter er bogført her, mens budgettet er placeret på daginstitutioner. 

SKOLE OG FRITID

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Forberedende grunduddannelse (FGU) 2.514 2.038 2.513 1 100
Netto 2.514 2.038 2.513 1 100
Udgifter 2.514 2.038 2.513 1 100
Indtægter 0 0 0 0 -

DAGTILBUD

Hele 1.000 Regnskab Budget Korr. Budget Afvigelse ifht. Forbrugs-

2021 2021 2021 korr. Budget procent

Fælles formål 17.219 32.784 13.707 3.512 126
Dagplejen 5.138 6.731 6.030 -892 85
Daginstitutioner 293.858 290.191 300.838 -6.979 98
Privatinstitutioner 17.656 12.939 14.895 2.761 119
Særlige dagtilbud 11.525 9.238 9.238 2.287 125
Netto 345.396 351.883 344.707 689 100
Udgifter 502.174 501.014 493.599 8.575 102
Indtægter -156.778 -149.131 -148.892 -7.886 105
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Daginstitutioner 
Der er et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på daginstitutionerne, hvilket primært kan henføres til højere 
indtægter på forældrebetaling på 3,0 mio. kr., mindreudgifter til fripladser på 1,2 mio. kr. og at budgettet til 
corona-relaterede udgifter er placeret her, mens de fleste af udgifterne er placeret under fælles formål. 

Privatinstitutioner  
Merforbruget på 2,8 mio. kr. skyldes en højere nettotilgang af børn til privatinstitutioner. 

Særlige dagtilbud 
Der er fortsat et øget pres på budgettet til børn, der har behov for særlige dagtilbud, både som følge af øget 
tilgang og takststigninger. De samlede merudgifter udgør 2,3 mio. kr. 

Serviceudgifter 

På Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge har der været en mindreudgift i forhold til det korri-
gerede budget på 8,1 mio. kr. De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrige-
rede budget er: 

Børns sundhed og forebyggelse 
Børns sundhed og forebyggelse har et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes ansættelsen af en hygiejne-
sygeplejerske. 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
PPR har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau under COVID-19. 

Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen har et merforbrug på 0,4 mio. kr. hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes, at flere borgere er blevet hen-
vist til kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi jf. sundhedsloven og 0,2 mio. kr. skyldes en 
manglende indtægt i regnskab 2021, som indgår i regnskab 2022. 

Tandplejen 
Tandplejen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf kan 0,7 mio. kr. henføres til specialtandplejen, som har 
haft en stigning i antallet af abonnementspatienter i forhold til det budgetlagte grundlag. Derudover har den 
kommunale tandpleje et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 

Børn og Familie 
Børn og Familie har et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. som primært kan henføres til tidsforskydning i projekter, 
Corona og lavere gennemsnitspriser end budgetteret. I projekterne God opvækst og projektet Styrmand i 
eget liv er en række indsatser blevet udskudt fra 2021 til 2022 grundet corona-restriktionerne, hvilket medfø-
rer udskydelse og mindreforbrug på 1,3 mio. kr. De resterende 6,0 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug 

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Børns sundhed og forebyggelse 1.205 914 986 219 122
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 18.513 18.235 18.983 -470 98
Sundhedsplejen 13.642 11.586 13.238 404 103
Tandplejen m.v. 30.959 29.204 31.854 -895 97
Børn og Familie 153.419 160.325 160.764 -7.345 95
Netto 217.737 220.265 225.825 -8.087 96
Udgifter 239.130 239.479 241.641 -2.511 99
Indtægter -21.393 -19.213 -15.816 -5.577 135
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på 3,1 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, som primært skyldes færre udgifter til aflastningsordninger, 
hvor familierne grundet Corona ikke har brugt deres fulde bevillinger, derudover har Børn og Familie fortsat 
indsatsen fra 2020 med udvikling og styrkelsen af Børn og Families egne tilbud for familiebehandling og kon-
taktperson. Det resterende mindreforbrug på 2,9 mio. kr. skyldes lavere udgifter pr. anbringelse end forudsat 
ved budgetlægningen. 
  
Øvrige driftsudgifter 
 

 
Note til tabel:  
Øvrige udgifter omfatter overførselsudgifter. Bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og særligt dyre enkeltsager.   

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er: 
 
Øvrige driftsudgifter udviser et nettomindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 3,9 
mio. kr. De 1,9 mio. kr. skyldes færre udgifter til primært tabt arbejdsfortjeneste end forudsat, de resterende 
2,5 mio. kr. skyldes en gennemgang af særligt dyre enkeltsagers refusionen fra 2018-2020, som har medført 
en øget refusion. 

 

 

Serviceudgifter 

 

Det korrigerede budget udgør samlet 1,0 mio. kr. og regnskabet blev 1,3 mio. kr., svarende til et nettomerfor-
brug på 0,3 mio. kr. Afvigelserne i forholdet mellem udgifter og indtægter skyldes konteringspraksis. De væ-
sentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er: 
 
Resultatet afspejler at salg af pladser har givet en nettomerindtægt på 1,2 mio. kr., mens driften af instituti-
onerne har medført et nettomerforbrug på 1,5 mio. kr. 

 

 

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Børn og Familie -587 5.368 3.869 -4.456 -15
Netto -587 5.368 3.869 -4.456 -15
Udgifter 22.104 25.453 26.205 -4.101 84
Indtægter -22.691 -20.086 -22.336 -355 102

SOCIALE INSTITUTIONER 

Hele 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

Budget
Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korrigeret budget procent

Psykosociale institutionr 787 -1.081 1.497 -710 53
Handicapinstitutioner 519 -7.653 -469 988 -111
Netto 1.306 -8.733 1.028 278 127
Udgifter 142.221 171.261 182.451 -40.229 78
Indtægter -140.916 -179.994 -181.423 40.507 78
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Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte 
 

Opfølgning på aktiviteter inden for området 
 
Indsatsen for borgere med handicap eller psykisk sygdom samt 
socialt udsatte har fokus på at styrke borgerne i at leve et aktivt og 
meningsfuldt liv og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer 
og potentialer.  
 
Den rehabiliterende tilgang er et omdrejningspunkt for aktiviteterne 
på området og understøtter borgerne i et så aktivt og selvstændigt 
liv som muligt.  
 
Ligeledes benyttes en recovery-orienteret tilgang over for 
mennesker med en psykiatrisk diagnose, dvs. at den individuelle 
proces for at komme videre i livet og genfinde ny mening, 
understøttes. 
 
Borgerne er vigtige samarbejdspartnere, og deres ønsker og 
løsningsforslag inddrages, når indsatsen skal tilrettelægges. 
 
Det gælder også i forhold til udviklingen af tilbud og aktiviteter 
generelt, at borgerne søges inddraget i videst muligt omfang. 
Derfor er der i tilknytning til flere udviklingsprojekter nedsat 
følgegrupper af brugere, og på bo- og dagtilbud er der nedsat 
brugerråd, som sikrer beboere og brugeres indflydelse. 
 
Der afprøves løbende nye tilgange i det pædagogisk arbejde, og 
der er fokus på at sikre et smidigt samarbejde mellem børne- og 
voksenområdet, og mellem voksen- og ældreområdet samt med 
beskæftigelsesindsatsen. Endvidere er et stærkt tværfagligt 
samarbejde vigtigt for at kunne imødekomme et stigende behov for 
at kombinere den pædagogiske og den sundhedsfaglige indsats ift. 
borgerne. Der arbejdes ligeledes med at gøre brug af flere 
velfærdsteknologiske løsninger. 
 
Lige som en stor del af landets øvrige kommuner oplever Gentofte 
også et stigende udgiftspres på området. Det skyldes, at stadigt flere diagnosticeres med en psykiatrisk 
diagnose, ikke mindst unge; en tilgang af meget komplekse sager samt en positiv udvikling i levealderen 
blandt mennesker med et handicap. Endvidere opleves stigende udgifter til rusmiddelbehandling. 
 
Derfor blev der i 2020, med ekstern konsulentbistand, gennemført en analyse af området. Efterfølgende er 
der i 2020 – 2021 taget en række initiativer med fokus på blandt andet styrkelse af sagsbehandlingen og 
valget af ydelser; løbende tilpasning af tilbud, så de matcher udviklingen i målgrupperne samt god 
økonomistyring og dataunderstøttelse. Målet er en opbremsning i udgiftsstigningen samtidig med, at der 
fortsat leveres ordentlig service.  

Tilpasning af tilbud finder løbende sted. I 2021 er der således sket en sammenlægning af de to tidligere 
tilbud: Socialpsykiatrisk Center og Center for Netværk. Det nye sammenlagte center, Center for Trivsel og 
Netværk, blev indviet i august 2021. Med udgangen af 2021 er det mindre, selvejende dagtilbud Birkegården 
desuden lagt ind under Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC).  

Fortsat udvikling af gruppeforløb 
For selvstændigt boende med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sygdom eller særlige sociale 
problemer og behov for støtte til at klare hverdagen er der fokus på så vidt muligt at tilbyde gruppeforløb 
frem for individuel støtte, fordi der er evidens for, at det er mere virksomt for borgerne.  
 
Udvikling i brugen af gruppeforløb afprøves blandt andet i satspuljeprojektet ”Godt videre i egen bolig” – et 3-
årigt projekt for unge mellem 18 og 30 år med en autismediagnose. Projektet finansieres af SATS-
puljemidler og gennemføres i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. I projektet afprøves nye tilgange 

Beskrivelse af området 
 
Området omfatter:  
 
 Udredning af borgernes 

funktionsniveau, ressourcer og 
udvikling samt fastlæggelse af mål 
for en rehabiliterende indsats 
 

 Visitation til tilbud for borgere med 
fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse, psykisk 
sygdom, sociale problemer og/eller 
misbrug samt opfølgning på 
indsatsen og tilsyn 

 
 Boligplacering af flygtninge, 

hjemløse og andre i akut bolignød 
 

 Vejledning og bostøtte (287 
helårsborgere)1 

 
 Dag-, beskæftigelses-, og 

idrætstilbud (251 borgere)1 
 

 Særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (59 borgere)1 

 
 Bofællesskaber, botilbud, 

helhedstilbud (205 borgere på 
længerevarende botilbud og 127 
på midlertidige botilbud)1   

 
 Samt herberg (45 borgere)1 

 
1. Dataudtræk fra januar 2022 
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til at støtte de unge, så de bliver i stand til at bo selvstændigt og have et aktivt liv med uddannelse, job og 
netværk. 
 
Fokus på sundhed og den sundhedsfaglige indsats 
Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på botilbuddene har øget kravene til og sat fokus på 
botilbuddenes sundhedsfaglige indsats. Samtidig har bl.a. den stigende levealder blandt beboerne betydet, 
at behovet for sundhedsfaglige kompetencer er øget. 
 
Handicaprådet gav i 2019 midler til en sundhedsfaglig udredning blandt de 120 voksne beboere på 
botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej. Indsatsen blev stillet i bero pga. Corona og er efterfølgende overhalet 
inden om af en ny overenskomst mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som 
betyder, at praktiserende læger skal tilbyde sundhedstjek af borgere på botilbud hvert 2. år (hvert år, hvis 
særlige forhold gør sig gældende). Disse sundhedstjek er ved at blive aftalt med praktiserende læger i 
Gentofte Kommune. 

Befolkningens stigende levealder er en positiv udvikling, der på trods af uligheder i sundhed, også betyder 
stigende levealder blandt mennesker med funktionsnedsættelser, som for eksempel Downs syndrom. 
Gentofte Kommune ruster sig bl.a. ved at deltage i projektet ”Mennesker med udviklingshæmning og 
demens”. Projektet har fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer, så de tidligt kan opspore tegn på 
demens og samtidig blive bedre til at løfte indsatsen og få etableret det nødvendige samarbejde mellem 
pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Projektet finansieres af Fremfærd, som er et samarbejde mellem 
parterne på det kommunale arbejdsmarked. 
 
Med midler fra handicappolitikken er der endvidere påbegyndt et arbejde med at udvikle scenarier for, 
hvordan peer-støtte kan blive en del af indsatsen på de sociale tilbud inden for socialpsykiatrien. Peers er 
frivillige eller ansatte, der selv har gjort sig erfaring med at gennemleve psykiske vanskeligheder, og som kan 
tilbyde andre med psykisk sygdom en både faglig og erfaringsbaseret viden og støtte. Denne indsats har 
ligeledes været stillet i bero ifm. Corona, men forventes fuldført i 2022. 
 
I ”Skole på Tværs” samarbejdes der fortsat med Region Hovedstadens Psykiatri samt Gladsaxe, Lyngby-
Taarbæk og Rudersdal Kommuner om at tilbyde kurser i recovery for borgere med psykisk sygdom samt 
deres pårørende, fagpersoner m.v. 
 
Efter snart 2 år med Corona er der indarbejdet en række rutiner i bo- og dagtilbud for at undgå smitte blandt 
beboere og personale. Det har naturligvis trukket på ressourcerne, og drift af kerneopgaven med 
indarbejdelse af de nødvendige restriktioner har i lange perioder været det vigtigste omdrejningspunkt. Trods 
udfordringerne har Corona også betydet ny læring både i myndighedsfunktioner og i bo- og dagtilbud. 
 
Forbedring af de fysiske rammer for mennesker med handicap 
For at sikre et tidssvarende tilbud til voksne med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser eller sociale 
problemer er der gennemført nybygning på Bank-Mikkelsens Vej. Byggeriet af 120 boliger til voksne, inklusiv 
servicearealer, blev afsluttet i slutningen af 
2020, hvor de sidste beboere flyttede ind i 
deres nye lejlighed. Grundet Corona kunne 
indvielsesfesten dog først finde sted i 
sommeren 2021. Tilbage er færdiggørelse af 
byggeriet af 50 almene familieboliger på 
området, som forventes afsluttet i 2022. 
 
Forligspartierne blev i 2020 enige om en 
anlægsbevilling til Job-, Aktivitets- og 
Kompetencecentret (JAC) til renovering af 
en p-plads. Renoveringen er nu gennemført 
og betyder, at der er skabt et bedre flow for 
især handicapbusser, og at sikkerhedsrisici 
for andre trafikanter er mindsket. 
 
Ligeledes blev forligspartierne enige om at give tilsagn om medfinansiering af et multirum på botilbuddet 
Østerled - ved udvidelse af et eksisterende forsamlingslokale. Multirummet skal både imødekomme 
beboernes behov for lokaler til fælles aktiviteter og personalets behov for mødefaciliteter. Projektet afventer 
byggetilladelse. 
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Digitalisering og velfærdsteknologi 
Nye digitale løsninger og velfærdsteknologi afprøves og implementeres løbende. Det stiller krav til den 
digitale infrastruktur. En anlægsbevilling i budget 2020-21 gjorde det muligt at opgradere den digitale 
infrastruktur på Bank-Mikkelsens Vej, således at den understøtter det stigende brug af digitale og 
velfærdsteknologiske løsninger, herunder en stadig mere omfattende brug af apps. På Bank-Mikkelsens Vej 
er der med nybyggeriet endvidere indført digitale nødkaldesystemer, som øger borgernes tryghed og 
personalets muligheder for at samarbejde i udfordrende situationer. 
 
Fortsat stor efterspørgsel efter viden og rådgivning om rusmidler 
Landsdækkende undersøgelser har tidligere vist, at unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end 
landsgennemsnittet, og at det samme gør sig gældende, når det drejer sig om brugen af hash og andre 
euforiserende stoffer. 
 
Gentofte Kommunes egen undersøgelse, Ungeprofilundersøgelsen fra 2021 viser, at der blandt unge i 
udskolingen, på ungdomsskolen og på ungdomsuddannelserne i perioden 2020 – 2021 ses et fald i antal 
daglige rygere, men at forbruget af alkohol stadig er højt – og på et højt niveau set ift. resten af landet. Når 
det gælder brugen af hash, har 41 pct. af de unge i 10 klasse samt 1. til 3. g. klasserne prøvet at ryge hash. 
 
Kommunens rusmiddelkonsulent varetager anonyme, forebyggende samtaler med både borgere med 
rusmiddeludfordringer, særligt unge, samt med deres pårørende - blandt andet i form af forældregrupper. I 
2021 var 17 borgere i forløb pga. egen rusmiddelproblematik, og 16 var i forløb som pårørende, f.eks. 
forældre der ønsker rådgivning til, hvordan de håndterer rusmiddeludfordringer hos deres unge. 
 
Rusmiddelkonsulenten oplever også stor efterspørgsel efter sparring fra f.eks. lærere og andre fagpersoner 
samt på oplæg på ungdomsuddannelser m.v. 
 
Rusmiddelkonsulenten indgår desuden i en række forebyggende aktiviteter og projekter på tværs af 
kommunens områder og har været aktiv i etableringen af ”Projekt Frirum”, en uge om foråret med aktiviteter 
for kommunens 8. klasser om præstationspres, rusmidler og tilbud om fællesskaber for unge i kommunen.  
 
Samtidig med at der er set et fald i antallet af unge, daglige rygere, er forbruget af snus desværre stigende 
blandt de unge i Gentofte Kommune. Med midler fra Sundhedspuljen blev der i efteråret 2021 igangsat et 
tilbud om i alt 9 gruppeforløb for unge i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne. 
Gruppeforløbene handler om, hvordan man kan nedbringe eller ophøre med sit forbrug af snus o.lign. Unge, 
der allerede har gennemført gruppeforløbet har udtrykt stor tilfredshed med initiativet. 
 
Flygtninge og boligplacering 
I kvoteåret 2021 havde Gentofte Kommune en kvote på 8 flygtninge, men modtog 10. Et kvoteår følger ikke 
kalenderåret, men løber fra 1. marts til 28. februar. Udlændingestyrelsen kan visitere flygtninge til en 
kommune, ud over kvoten, når en flygtning har en særlig tilknytning til kommunen. 
 
I kvoteåret 2022 har Gentofte Kommune en kvote på 14 flygtninge. 
 
Opgaven i forbindelse med modtagelse af flygtninge består bl.a. i at sikre god modtagelse og koordinere 
indflytning i midlertidig indkvartering. Derudover består opgaven i bl.a. danskundervisning, 
beskæftigelsesrettet indsats samt andre tiltag, der kan medvirke til at gøre flygtninge til aktive 
samfundsborgere. Erhvervslivet og den frivillige indsats bidrager aktivt til integrationen af flygtninge i 
kommunen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

54



         BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE GENTOFTE-BERETNING 2021 
  

Området i tal 
 

Serviceudgifter  

 
Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 416,2 mio. kr., hvilket er 18,3 mio.kr. lavere end det 
korrigerede budget på 434,5 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. som 
kompensation for corona-relaterede følgeudgifter.  

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er: 

Specialpædagogisk bistand og særlig ungdomsuddannelse  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte
Regnskab Budget Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korr.budget procent

Social & Handicap, Myndighed
Specialpædagogisk bistand og særlig 
unddomsuddannelse

16.015 15.209 16.131 -116 99

Individuelle hjælperordninger 24.585 31.944 31.944 -7.359 77

Botilbudslignende tilbud og 
friplejeboliger

99.474 94.379 109.379 -9.905 91

Misbrugsbehandling 18.814 17.394 20.041 -1.227 94

Boliger med socialpædagogisk støtte 28.347 23.227 22.827 5.520 124

Botilbud for personer med særlige 
behov (kvindekrisecentre og herberg)

4.790 5.021 5.421 -631 88

Botilbud for længerevarende ophold 89.345 101.437 86.437 2.908 103

Botilbud for midlertidigt ophold 73.905 77.835 77.868 -3.963 95

Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.146 3.531 3.719 -573 85

Dag- og aktivitetstilbud 51.153 53.663 53.663 -2.510 95

Lejetab og udgifter til husly og 
befordring

897 723 723 174 124

Social & Handicap, Myndighed Øvrige

Social & Handicap, Drift

Kommunale tilbud 217.056 214.137 217.973 -917 100

Selvejende tilbud 45.512 44.145 45.886 -374 99

Social & Handicap drift, fællesudgifter 2.148 3.121 4.956 -2.808 43

Takstøkonomi -261.395 -263.668 -265.423 4.028 98

Effektiviseringspulje 0 -501 -101 101 0

Handicappolitikken 1.410 1.917 2.281 -871 62

Netto 416.221 424.299 434.510 -18.289 96
Udgifter 679.175 685.197 698.990 -19.815 97

Indtægter -262.954 -260.898 -264.480 1.526 99

130

Hele 1.000 kr.

Tinglysning 1.020 785 785 235
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Individuelle hjælpeordninger (BPA-ordninger)  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at BDO, i forbindelse med en 
større gennemgang af kommunens refusioner, identificerede manglende refusioner vedrørende en enkelt 
borger for perioden 2018-2021. Disse refusionerne udgør ca. 1,5 mio. kr. årligt, og der er derfor blevet 
bogført ca. 6,0 mio. kr. for den samlede periode i regnskabet for 2021. Der har derudover været et fald i 
antallet af brugere på ordningen, hvilket forklare det resterende mindreforbrug.  

Botilbudslignende tilbud og friplejeboliger 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området har i det 
seneste år oplevet en stigende tilgang af brugere, og der var forventningen, at denne udvikling ville fortsætte 
i 2021. Dette har dog vist sig ikke at være tilfældet, og der har derfor været ca. seks færre helårsborgere end 
forventet. En del af disse borgere er i stedet overgået til andre tilbud såsom midlertidige botilbud eller 
billigere længerevarende botilbud. 

Misbrugsbehandling  
Der har været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Den forventede 
stigning i aktiviteten udeblev, og niveauet endte derfor lidt under sidste års resultat. En del af forklaringen 
formodes at knytte sig til COVID-19, som kan have betydet, at borgerne i perioden har været mindre 
tilbøjelige til at søge hjælp. Aktiviteten på områderne har således været stigende i de sidste 5 år, men 
stagnerede i 2021. Det er derfor forventningen, at de tidligere års stigende tendens vil fortsætte i 2022 og 
frem. Regnskabsresultatet skal desuden ses i lyset af, at nogle af en række meget omkostningstunge forløb 
blev afsluttet i efteråret. 

Boliger med socialpædagogisk støtte 
Regnskabet viser et merforbrug på 5,5 mio. kr. til socialpædagogisk støtte. I 2021 har der været 286,9 
helårsborgere til at modtage hjemmevejledning og behandlingstilbud. Antallet af timer og dermed udgifter pr. 
borger varierer fra nogle få timer pr. uge til mange timer pr. uge. Aktiviteten har udviklet sig fra 273,3 
helårsborgere med hjemmevejledning i 2020. 

Botilbud for personer med særlig sociale behov  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til borgere på kvindekrisecentre og herberg. 
Mindreforbruget skyldes primært et fald i antallet af brugere, hvor der i 2021 har været 16,8 helårsborgere 
mod 19,3 i 2020. Omvendt har dagstaksterne på området været stigende, hvilket til dels modsvarer den 
faldende aktivitet.  

Botilbud for længerevarende ophold 
Regnskabet viser et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært 
stigende takster, der betyder at udgifterne samlet set stiger, på trods af at antallet af brugere er faldet.  

Botilbud for midlertidigt ophold  
Der er et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes et fald i 
antallet af brugere.   

Kontaktperson- og ledsagerordninger  
Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til kontaktperson og ledsagerordninger, hvor borgerne har benyttet 
deres ordning mindre end forventet, hvilket formentlig kan tilskrives COVID-19.  

Dag- og aktivitetstilbud  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til borger i dagtilbud. 
Udviklingen i antal borgere i dag- og aktivitetstilbud har været lidt lavere end forventet.   

Lejetab og udgifter til husly og befordring  
Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes en del tomgangsleje af forskellige bygninger i 
kommunen. 
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Social & Handicap, Myndighed øvrige  
Udgiften til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter til pensionister er 0,2 mio. kr. højere end det 
korrigerede budget. 

Social & Handicap, drift  
På Social og Handicap Drift viser regnskabsresultatet et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. De 
væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er:   

Drift, kommunale tilbud  
Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende driften af de kommunale tilbud. Baggrunden har været 
generel tilbageholdenhed, hvor det har været muligt, med henblik på at imødegå merudgifter på grund af 
COVID-19.  

Drift, selvejende tilbud  
Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende driften af de selvejende tilbud. Baggrunden for 
mindreforbruget er generel tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i mindreforbrug eller budgetbalance for 
samtlige selvejende tilbud.  

Fællesudgifter  
På fællesudgifter ses et netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at belægningen 
på kommunens tilbud har været under, det forventede niveau. Der opstår derfor et mindreforbrug på ca. 1,3 
mio. kr. under budgettet til aktivitetstilpasning. Derudover indgår der ikke budgetlagt indtægt vedrørende 
statslige puljemidler på ca. 0,6 mio. kr.  

Takstøkonomi  
Regnskabet viser takstindtægter på 261 mio. kr., ift. til det korrigerede budget på 265 mio. kr. Det betyder, at 
der forventes en samlet mindreomsætning på 4 mio. kr. Dette modsvares til dels i det førnænvte 
mindreforbrug under budgettet til aktivitetstilpasning samt institutionsdriften.  

Handicappolitikken  
Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. der skyldes tidsforskydning i projekterne og manglende mulighed for  
at gennemføre projekterne på grund af COVID-pandemien. 

Øvrige driftsudgifter 

 

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør en nettoindtægt på 10,0 mio. kr., hvilket er 6,1 mio.kr. 
højere end det korrigerede budget på 3,9 mio.kr. i nettoindtægt. 

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er: 

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte
Regnskab Budget Korr. Budget Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 2021 korr.budget procent
Social & Handicap, Myndighed
Indtægter fra den centrale 
refusionsordning

-44.150 -38.227 -38.670 -5.480 114

Merudgifter til voksne Ser.§100 1.043 1.589 1.589 -546 66

Social & Handicap, Myndighed Øvrige 0

Repatriering -27 0 0 -27

Sociale formål 1.109 2.763 2.763 -1.654 40

Boligydelse til pensionister og 
boligsikring 

32.052 34.140 30.468 1.584 105

Netto -9.974 265 -3.850 -6.124 259
Udgifter 41.874 46.156 47.182 -5.308 89
Indtægter -51.848 -45.891 -51.032 -816 102

Hele 1.000 kr.
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Social & Handicap, Myndighed   

Indtægter fra den centrale refusionsordning  
Der forventes en merindtægt på 5,5 mio. Refusionen beløber sig til 38,2 mio. kr. alene i 2021. Derudover har 
revisionsfirmaet BDO og kommunen i fællesskab gennemgået sager fra 2017-2020, og fundet ekstra 
berigtigelser for 5,5 mio. kr. Som er en væsentlig forklaring på den forventede merindtægt uden for 
servicerammen. 

Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  

Sociale formål – enkeltydelser  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der har været færre 
udgifter til enkeltydelser til voksne med nedsat funktionsevne, sygebehandling og flytning end budgetlagt.   

Boligydelse til pensionister og boligsikring  
Regnskabet viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden er flere 
borgere som modtager boligsikring. 
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Forebyggelse, rehabilitering og pleje  

 

Opfølgning på aktiviteter inden for området  
COVID-19 har påvirket alle aktiviteter i 2021, og hverda-
gen har været præget af et meget stort fokus på hygiejne, 
værnemidler, test for COVID-19 og mange restriktioner. 
Samtidig har Pleje & Sundhed brugt erfaringerne fra 2020 
til at fortsætte arbejdet med at finde og forme nye løsnin-
ger på området.  
 
Løsning af kerneopgaven under COVID-19 
Aktiviteter og tilbud i Pleje & Sundhed i 2021 er afviklet un-
der de gældende COVID-19 restriktioner. Driften af hjem-
mepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger og døgnophold på 
for eksempel Tranehaven er opretholdt. Det skyldes blandt 
andet, at medarbejderne har ydet en ekstraordinær stor 
indsats, hvor de har haft fokus på at få hverdagen til at 
være så normal som mulig for borgerne.  
 
Dagligdagen har været præget af skiftende påbud og re-
striktioner fra Styrelsen fra Patientsikkerhed omkring be-
søgendes adgang. Restriktionerne har haft stor betydning 
for både beboere, pårørende og medarbejdere.  
 
Plejeboligerne og dagcentrene i Gentofte Kommune har 
fået ca. 1,1 millioner kroner i forbindelse med Finansloven 
for 2021. Pengene har været allokeret til aktiviteter for at 
understøtte oplevelsesindustrien, blandt andet kulturlivet 
der har haft det svært under coronapandemien. I plejeboli-
gerne og dagcentrene er beboere blandt andet blevet for-
kælet med god mad som takeaway, biografture og koncer-
ter, som har været med til at skabe hygge og dejlige ople-
velser for borgerne.  
 
Et sammenhængende sundhedsvæsen 
I 2021 er der indgået en aftale mellem de 29 kommuner i 
Region Hovedstaden om intravenøs behandling (medicin 
eller væske, som gives direkte i en blodåre) til borgere i 
kommunalt regi. Aftalen giver borgerne i Gentofte Kom-
mune mulighed for at modtage behandling af en kommu-
nal sygeplejerske hjemme eller på en sygeplejeklinik – i 
stedet for at skulle modtage behandlingen på hospitalet 
under en indlæggelse eller som ambulant behandling. Af-
talen sparer dermed borgerne for transporttid og skaber større frihed og fleksibilitet i deres hverdag.  
 
Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommune har i 2021 besluttet, at den tværkommunale akutfunktion inden 
for sygeplejeområdet skal fortsætte som en del af driften. Den tværkommunale akutfunktion blev etableret i 
2018 som en del af et frikommuneforsøg, hvor to forsøgslovhjemler er blevet anvendt med succes: 

 Visitationshjemlen: Hvor alt personale i akutteamet kan igangsætte og varetage behandlingen af bor-
gerne uanset personalets ansættelseskommune. 

 Medicinhjemlen: Sygeplejerskerne i akutteam får mulighed for at opbevare visse typer af medicin og 
påbegynde medicinsk behandling af borger efter ordination af en læge.  

  
Forsøgslovhjemlerne vil i løbet af 2022 blive politisk behandlet i Folketinget og forventes at blive enten helt 
eller delvist udbredt, grundet de positive erfaringer fra forsøget. En evaluering af frikommuneforsøget har vist, 
at akutteamet er en succes, og at det har medført et forbedret samarbejde med både borgere, 1813, hospitalet, 
praktiserende læger, samt store dele af den kommunale sygepleje.  
 
Flere hænder til ældre- og sundhedsområdet 

Beskrivelse af området 
 
 Hverdagsrehabilitering til borgere (265 for-

løb), som har behov for støtte til at klare de 
daglige opgaver 

 
 Hjemmepleje i form af praktisk hjælp og per-

sonlig pleje (til ca 1630 borgere pr. måned), 
hjemmesygepleje, madservice, indkøbsord-
ning og linnedservice 

 
 Boliger eller aflastning til borgere, som har 

svært ved at bo i eget hjem. Herunder ældre-
boliger (489), plejeboliger med hjemmehjælp 
(210), plejehjem (plejeboliger med fast per-
sonale, 614), daghjem (34) og aflastnings-
pladser (40) 

 
 Koordination i forbindelse med udskrivelse 

fra hospital til f.eks. eget hjem eller plejehjem 
 
 Aktivitetstilbud i dagtimerne på dagcentre,  

dagcenter og klubber for pensionister med 
behov for støtte og social kontakt 

 
 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 

ambulant eller under indlæggelse på Trane-
haven (83 døgnpladser), som er Gentofte 
Kommunes center for forebyggelse og reha-
bilitering 

 
 Hjælpemidler til borgere med behov for ek-

sempelvis rollatorer, kørestole, handicapbiler 
eller hjælp til speciel boligindretning 

 
 Forløbsprogrammer tilbydes borgere med en 

kronisk sygdom, hvor de kan deltage i en 
række undervisningstilbud, fx. type II diabe-
tes eller hjertesygdom 

 
 Forebyggelse og Sundhedsfremme er ind-

satser, tilbud og tiltag, der har til formål at fo-
rebygge og fremme sundhedstilstanden 
blandt borgere.  
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I 2021 er det også blevet tydeligt, at udfordringerne med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere er tilta-
gende. Udfordringerne skyldes primært demografiske ændringer med langt flere ældre, mindre årgange der 
kommer ind på arbejdsmarkedet og faldende søgning til velfærdsuddannelserne. Pleje & Sundhed har derfor 
igangsat en række initiativer i 2021, som kan bidrage til at fastholde de mange dygtige medarbejdere på om-
rådet. 
 
Den gode praktikplads for elever og studerende 
Pleje & Sundhed er både en arbejdsplads og en uddannelsesinstitution. I 2021 har der været 79 sygepleje-
studerende og 163 SOSU-elever tilknyttet Pleje & Sundhed. En stor del af SOSU-eleverne er udfordret soci-
alt, kulturelt og sprogligt. Pleje & Sundhed har derfor haft fokus på at tilbyde eleverne den nødvendige støtte, 
så de kan gennemføre uddannelsen og samtidig opnå et tilfredsstillende niveau af faglige kompetencer. I 
2021 har Pleje & Sundhed eksempelvis tilbudt sprogkurser til tosprogede elever, udarbejdet nye og revitali-
serede læringsplaner til alle praktikperioder samt arbejdet på at styrke praktikvejlederfunktionen.  
 
Attraktive arbejdspladser 
Der er mange faktorer, der spiller ind i arbejdet med at fastholde medarbejderne og sikre attraktive arbejds-
pladser. Opgaver, ledelse, rammer og kompetenceudvikling har betydning for den enkelte og for hele organi-
sationen. I 2021 har Pleje & Sundhed påbegyndt udarbejdelsen af en lokal rekrutterings- og fastholdelses-
strategi, som skal bidrage til, at rekruttering og fastholdelse bliver en strategisk prioritet på tværs af ledelse-
slag og medarbejdere, fx gennem fælles drøftelser, herunder involvering af relevante MED-udvalg. Pleje & 
Sundhed har endvidere arbejdet med at synliggøre relationsarbejdet som en central del af fagligheden. Det 
daglige relationsarbejde er en afgørende forudsætning for at løse opgaverne på pleje- og sundhedsområdet. 
Mestring af det relationelle skaber tillid mellem borger og medarbejder, og det er dermed en vigtig kompo-
nent ift. at sikre en høj kvalitet på ældreområdet. Samtidig er relationsarbejdet en vigtig komponent til at mo-
tivere og fastholde medarbejdere.   
 
Digitalisering og velfærdsteknologi 
I plejeboligerne er der påbegyndt etablering af digitalt baserede kaldeanlæg, som konkret giver mulighed for 
at kombinere forskellige kaldekomponenter (nødkald, bevægelsessensor mv.) så borgere kan få mere indivi-
duelt tilpassede kaldemuligheder alt afhængig af behov. Der vil fortsat være fastmonterede kaldeanlæg i hver 
lejlighed. 
 
Borgere i eget hjem, der modtager hjemmepleje, får et nyt digitalt adgangssystem. De nuværende nøglesy-
stem (nøglebokse) bliver udskiftet med et digitalt adgangssystem, hvor låsen kan åbnes fra medarbejderens 
smartphone. Adgangen administreres via et IT-system, der blandt andet registrerer, når medarbejderen låser 
sig ind hos borgeren - dermed forbedres sikkerheden for borgeren. Processen med at udskifte til det nye 
digitale adgangssystem er påbegyndt i 2021 og forventes afsluttet 2. kvartal 2022.  
 
Puljer på området 
Med finansloven 2021 er der udmøntet en ansøgningspulje til kommunerne, som hedder ”Flere hænder og 
højere kvalitet i ældreplejen”. Ansøgningspuljen kan anvendes til at ansætte erstatningspersonale, i forbin-
delse med at ufaglært personale i ældreplejen tager en social- og sundhedsuddannelse. Det har i en år-
række været et strategisk fokus i Pleje & Sundhed at motivere ufaglærte medarbejdere til at tage en er-
hvervsuddannelse, og de statslige tilskudsmidler giver Pleje & Sundhed en ekstra mulighed for at fortsætte 
denne udvikling. I 2021 har Pleje & Sundhed  ansøgt om tilskudsmidler fra ansøgningspuljen til to ufaglærte 
medarbejdere, der er påbegyndt en social-og sundhedsuddannelse. Det forventes, at Pleje & Sundhed kan 
søge om yderligere midler i 2022 ifm. at flere ufaglærte medarbejdere vælger at tage en social- og sund-
hedsuddannelse.  
 
Modernisering og udbygning 
Jægersborghave udvides med en ekstra bygning i den nordlige ende af grunden med 72 boliger til erstatning 
af plejeboligerne på Ordruplund, der nedlægges. Boligerne forventes færdige i løbet af  første kvartal 2022. 
Beboere og medarbejderne fra Ordruplund flytter samlet til Jægersborghave.  
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Området i tal 

 

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 873,6 mio. kr., hvilket er 5,5 mio.kr. over det korrige-
rede budget på 868,1 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. som kom-
pensation for COVID-19 relaterede følgeudgifter.  
 
De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er: 
 
Pleje & Sundhed Drift 
Centrale udgifter og indtægter 
Regnskabet viser et netto merforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes 
primært manglende indtægter fra statslige puljer på i alt 17,2 mio. kr. Midlerne er blevet bevilget fra staten, 
og kommunen har rettidigt anmodet om at få udbetalt de konkrete beløb fra Socialstyrelsen. De administra-
tive rammer omkring udbetalingen fra de forskellige puljer er dog først blevet udmeldt fra styrelsen i slutnin-
gen af december 2021, hvorfor styrelsen ikke har kunne nå at sagsbehandle udbetalingerne inden regn-
skabsafslutningen. Indtægterne vil derfor udgøre en tilsvarende merindtægt i 2022, når de udbetales fra So-
cialstyrelsen. Der ses desuden et mindreforbrug på ca 1,6 mio. kr. vedrørende elevlønninger, hvilket kan til-
skrives rekrutteringsudfordringer på området, samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. der knytter sig til forskel-
lige centralt placerede puljer.  
 
 
 

Serviceudgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Korrigeret Afvigelse ift. Forbrugs-
2021 2021 budget 2021 korrigeret budget procent

Pleje & Sundhed, Drift

Centrale udgifter og indtægter (ældrepulje, 37.446 33.814 23.756 13.690 158

SOSU-elever, mv.)

Hjemmehjælp (ledelse og administration, 119.171 26.579 119.833 -662 99

biler, ejendomsudgifter)*

Hjemmesygepleje 48.070 48.851 48.667 -597 99

Plejeboliger, plejehjem, ældreboliger, 457.128 443.572 451.086 6.042 101

aflastningsboliger og dagcentre

Tranehaven 119.285 115.221 116.451 2.834 102
Pleje & Sundhed, Myndighed

Centrale udgifter og indtægter (beboer- -3.873 -4.446 -4.446 573 87

betaling)

Køb og salg af ydelser (køb og salg af 6.706 17.553 9.361 -2.654 72

pladser, private leverandører, BPA mv.)

Hjemmehjælp (praktisk hjælp og 0 100.120 6.415 -6.415 -

personlig pleje)*

Hjælpemidler 51.198 55.160 55.117 -3.919 93

Sundhedsudgifter

Øvrige sundhedsudgifter (fysioterapi, 21.801 20.296 21.989 -188 99

sundhedsfremme mv.)
Øvrige

Øvrige (omsorgsarbejde, støtte til frivilligt 16.697 21.231 19.891 -3.194 84

socialt arbejde mv.)
Netto 873.630 877.951 868.120 5.510 101

Udgifter 1.008.522 1.011.777 1.027.292 -18.770 98

Indtægter -134.893 -133.826 -159.172 24.280 85
* Budgettet vedrørende hjemmehjælp ligger på Myndighedsområdet. Der budgetomplaceres pr. kvartal til Gentofte Hjemmepleje ud fra en 
prognosemodel, så budgettet i slutningen af året ligger på Driftområdet, hvor udgifterne er afholdt.
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Hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje)  
Fællesudgifter til administration og ledelse, biler og ejendomsudgifter er indeholdt i det oprindelige budget. 
Dertil kommer budgettet til hjemmehjælp, som fra årets start er placeret under Pleje & Sundhed Myndighed 
og omplaceres i løbet af året til Pleje & Sundhed Drift i takt med, at der visiteres til hjemmehjælp. Afvigelser 
vedrørende levering af hjemmehjælp forklares under Pleje og Sundhed Myndighed nedenfor.  
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på hjemmeplejens fællesudgifter i forhold til det korrige-
rede budget.  
 
Hjemmesygepleje  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen knytter sig 
primært til den akutte sygeplejefunktion, som varetages i regi af frikommuneforsøget med Rudersdal og 
Gladsaxe kommuner, og som budgetmæssigt er placeret under hjemmesygeplejen. Der ses her et mindre-
forbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en række uforudsete refusioner i forhold til det acontobeløb, Gentofte 
Kommune kvartalsmæssigt betaler til ordningen. På kommunens egen hjemmesygepleje er der et mindre 
merforbrug på 0,3 mio. kr. 
 
Plejeboliger, plejehjem, dagcentre og daghjem 
På plejeboligerne m.v. viser regnskabet et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvi-
gelsen kan primært tilskrives en enkelt selvejende plejebolig, der har et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold 
budgettet. Forvaltningen er i tæt dialog med den pågældende plejebolig og bestyrelse, hvorved der arbejdes 
for at sikre budgetoverholdelse fremadrettet. 
 
Tranehaven inkl. kommunal genoptræning 
Regnskabet for Tranehaven viser et merforbrug på 2,8 mio. kr., som kan tilskrives øget vikar- og lønudgifter 
samt manglende indtægter for kørsel af borgere. For at overholde COVID-19-retningslinjerne har det desu-
den været nødvendigt at bibeholde den midlertidige opjustering af rengøring hele året, hvorfor rengøringsud-
gifterne er øget.  
 
Pleje & Sundhed Myndighed 
Centrale udgifter og indtægter 
Indtægterne fra beboerbetaling til husleje og el og varme har været lavere end forventet. Der er en afvigelse 
på 0,6 mio. kr. 
 
Køb og salg af ydelser 
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
  
Der har været en stigning i antallet af solgte plejeboligpladser til andre kommuners borgere, hvilket har øget 
indtægtssiden ud over det forventede. I forhold til korrigeret budget er der derfor merindtægter for 2,7 mio. kr.  
 
I 2021 har der været øgede udgifter til specialiseret rehabilitering. Udgifterne er kendetegnet ved dyre enkelt-
sager, hvor borgere typisk har fået en hjerneskade og skal have intensiv og massiv genoptræning med hen-
blik på at blive så selvhjulpen som muligt. I 2020 var der fire borgere og et forbrug på 1,5 mio. kr. I 2021 er 
der bevilget specialiseret rehabilitering til ti borgere, og med et forbrug på 5,3 mio. kr., giver det et merfor-
brug på 2,5 mio. kr. Modsatrettet ses et fald i antallet af borgere med behov for indsats efter servicelovens  
§ 95. Mindreforbruget er på 2,7 mio. kr. 
 
Hjemmehjælp 
Budgettet til den kommunale hjemmehjælp er fra årets start placeret under myndighedsområdet og bliver i 
løbet af året omplaceret til driftsområdet i takt med at der visiteres. Forbruget fremgår af driftens regnskab. 
 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en reduceret enhedsom-
kostning pr. leveret time i den kommunale hjemmepleje på grund af de rekrutteringsudfordringer, den kom-
munale hjemmepleje, i lighed med resten af pleje- og omsorgssektoren, har oplevet i løbet af 2021. Udfor-
dringerne har både gjort det svært at ansætte egne medarbejdere, men de har også betydet, at eksterne vi-
karbureauer ikke har kunne levere de ønskede vikarer. Hjemmeplejen har derfor blandt andet måtte udskyde 
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kompetenceudviklingsindsatser, afholdelse af ferie samt afvikling af oparbejdet merarbejde, hvilket har redu-
ceret de samlede driftsudgifterne i indeværende budgetår, hvorved omkostningerne pr. leveret time falder 
tilsvarende. 
   
Hjælpemidler 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a. den 
globale udfordring med produktions- og leveringsproblemer af produkter fra bl.a Kina, som også har ramt 
hjælpemiddelområdet. 

Sundhedsudgifter 
Øvrige sundhedsudgifter 
Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på øvrige sundhedsudgifter.  
 
Afvigelsen dækker over et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Mens der omvendt 
ses et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende hospiceophold samt færdigbehandlede patienter på syge-
huse.  
 
Endelig ses der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende diverse projekter på forebyggelsesområdet, der 
er blevet forsinket eller aflyst på grund af udviklingen omkring COVID-19.  

Øvrige  
Øvrige udgifter til omsorg og frivilligt arbejde  
Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes at en række indsatser under sund-
heds- samt omstillingspuljen er blevet udskudt eller reduceret på grund af situationen omkring COVID-19.  
 

 

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området er 314,7 mio. kr., hvilket er 4,3 mio.kr. over det korrigerede 
budget på 310,4 mio.kr.  
 
De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til det korrigerede budget er: 
 
Pleje & Sundhed Myndighed 

Centrale indtægter (refusion) 
Der er færre indtægter på statsrefusion på 0,3 mio. kr. 
 
Ældreboliger 
Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr., der skyldes flere udgifter til lejetab end budgetteret. 
 
Sundhedsudgifter  
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet  
I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et merforbrug på 3,4 mio. kr. Afvigelsen skal ses i 
relation til efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2020 i slutningen af 2021. Gentofte 
Kommune har i denne forbindelse modtaget 4,8 mio. kr. i tilbagebetaling, der indgår under tilskud/udligning. 

Øvrige udgifter

Forebyggelse, rehabilitering og pleje
Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Korrigeret Afvigelse ift. Forbrugs-

2021 2021 budget 2021 korrigeret budget procent
Pleje & Sundhed, Drift

Ældreboliger 3.023 3.046 3.046 -23 99
Pleje & Sundhed, Myndighed

Centrale indtægter (refusion) -859 -1.180 -1.180 321 73

Ældreboliger 2.176 1.561 1.561 615 139
Sundhedsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering 310.385 306.977 306.977 3.408 101

Netto 314.725 310.404 310.404 4.321 101

Udgifter 315.584 311.584 311.584 4.000 101

Indtægter -859 -1.180 -1.180 321 73
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Arbejdsmarked og overførselsindkomster 

 

Opfølgning på aktiviteter indenfor området 

2021 har fortsat været præget af COVID-19 med blandt andet restriktio-
ner, digitale samtaler, øgede udbetalinger og refusioner og deraf krav om 
fleksibilitet fra både borgere, virksomheder og medarbejdere. Vi er dog 
gået mod en højere grad af normalisering med genåbningen af Danmark 
i foråret og den deraf gradvise udfasning af restriktioner. 

Efter en periode med stigende ledighed affødt af COVID-19, er der i lø-
bet af 2021 sket en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Tendensen er 
vendt fra et presset arbejdsmarked til, at virksomhederne igen kalder på 
arbejdskraft.  

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er, at flere borgere 
skal starte i job eller uddannelse fremfor at modtage offentlig forsørgelse. 
Gentoftes andel af borgere på offentlig forsørgelse (ekskl. efterløn, folke-
pension og SU) er 9,6 pct. i 2021. Landsgennemsnittet er på 17,6 pct.  

Beskæftigelsesplan 2021-22 er den strategiske ramme for beskæftigel-
sesindsatsen i 2021. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i ministerens ud-
meldte nationale mål og de lokalt prioriterede indsatsområder tilpasset 
lokale vilkår og udfordringer.  

Indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse tager dels afsæt i en individuel 
og målrettet beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og dels afsæt i virksomhe-
dernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dialogen om jobønsker tages således med et samtidigt blik for, hvad 
arbejdsmarkedet efterspørger. Dette gælder både for borgere, der er jobparate og de borgere, der har pro-
blematikker udover ledighed. 

Alle borgere skal behandles værdigt 
I Gentofte skal borgere opleve at blive mødt med værdighed og udfordres individuelt med afsæt i den enkel-
tes situation og kompetencer. På den baggrund nedsatte Kommunalbestyrelsen opgaveudvalget En værdig 
sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Udvalget har i løbet af forår og sommer 2021 arbejdet på forslag 
til principper for en værdig sagsbehandling. I september vedtog kommunalbestyrelsen principperne. 

Principper for en værdig sagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen: 

 Er at blive mødt som det menneske, du er 
 Forudsætter at være forberedt 
 Giver fremdrift. 

Forvaltningen har drøftet og arbejder aktivt med principperne i hverdagen. I 2022 vil borgere med tilknytning 
til jobcentret desuden blive spurgt til, hvordan de oplever de tre principper for værdighed i samarbejdet med 
forvaltningen. 

Erhverv 
Gentoftes erhvervspolitik tager udgangspunkt i, at bosætning og et godt erhvervsklima med gode rammebe-
tingelser kan gå hånd i hånd. Visionen for politikken er: ”Gentofte – også et godt sted at arbejde og drive 
virksomhed”.  

I 2021 har kommunen fortsat været partner i Gate-21 projektet om Bæredygtig Bundlinje, hvor fire virksom-
heder får støtte og rådgivning til at gennemføre en grøn omstilling. Der er arbejdet med at indgå klimapart-
nerskaber med virksomheder og etablere virksomhedsnetværk med klima og bæredygtighed på dagsorde-
nen.   

Beskrivelse af området 

 Erhvervsfremme, den lokale 
erhvervsservice, beskæftigel-
sesindsats, rehabiliterende 
indsats, virksomhedsservice 
og social rådgivning 
 

 Udbetalinger af ydelser: Ar-
bejdsløshedsdagpenge, kon-
tanthjælp, uddannelses- 
hjælp, selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse, overgangs-
ydelse, sygedagpenge, revali-
dering. Dertil kommer bevilling 
af personlige tillæg og førtids-
pension 
 

 Integrationsindsats over for 
flygtninge og familiesammen-
førte samt indvandrere.  
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Detailhandelsstrategien har været præget af COVID-19, hvor større kulturelle arrangementer i bybilledet har 
været påvirket af restriktioner, mv. Der holdes møder mellem handelsstandsforeningen og kommunen for 
gensidigt at orientere om og koordinere aktiviteter i bycentrene.  

Erhvervshus Hovedstaden hjælper virksomheder med at vækste og udvikle sig gennem specialiseret vejled-
ning, workshops, programforløb, mv. 267 gange i 2021 har virksomheder i kommunen gjort brug af erhvervs-
husets tilbud.  

Den årlige erhvervskonference blev afholdt i september 2021 med overordnede temaer som dansk økonomi, 
de nationale og globale tendenser for erhvervslivet samt de muligheder, der tegner sig for dansk erhvervslivs 
fremtid. 

Styrket virksomhedsindsats  
Gentofte har igennem en årrække styrket den opsøgende kontakt til virksomhederne. I samarbejde med den 
enkelte virksomhed afdækker Jobcentret virksomhedens ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. 
Gentofte er en del af samarbejdet ’Hovedstadens Rekrutteringsservice’, hvor hovedstadens kommuner sam-
arbejder om rekrutteringsindsatsen. 

Samarbejdet med virksomhederne har i 2021 været påvirket af restriktioner i samfundet. Dog har der igen-
nem hele året været kontakt med virksomheder om behov for arbejdskraft, herunder om ansættelser på del-
tid eller tidsbegrænsede stillinger. Jobcentret har haft et særligt fokus på kontakt til vækstvirksomheder og på 
det voksende jobmarked i hovedstadsområdet. 

Flere ledige skal i arbejde  
En overordnet målsætning for den beskæftigelsesrettede indsats er, at flere jobparate borgere kommer i ar-
bejde. I 2021 har ledigheden været faldende for de jobparate målgrupper i forhold til året før. For gruppen af 
forsikrede ledige er ledigheden faldet med 12,6 pct. fra 2020 til 2021. 

Der har ligeledes været et fald i antallet af borgere på kontanthjælp, hvor ledigheden er faldet med 14,4 pct. 
fra 2020 til 2021. Dette fald dækker over, at antallet af jobparate på kontanthjælp er faldet med 22,3 pct.,  

Til trods for et generelt fald i ledigheden er langtidsledigheden i 2021 steget med 36,8 pct. i forhold til 2020. I 
indsatsen for at nedbringe langtidsledigheden er der fokus på dialog med den enkelte borger om jobmulighe-
der i brancher og fag med vækst, om at få fodfæste på arbejdsmarkedet via virksomhedsrettede tilbud og om 
mulighederne for konkret opkvalificering via f.eks. brancherelaterede kurser. 

I Gentofte bliver der løbende arbejdet på at styrke det job- og virksomhedsrettede fokus i indsatsen for at 
hjælpe de jobsøgende borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er de brancher, virksomheder 
og jobfunktioner, der er i vækst, og som oplever mangel på arbejdskraft. Det er centralt at få matchet de job-
søgendes kompetencer til de jobåbninger og -funktioner, som erhvervslivet efterspørger.  

’Vi ta’r ansvar’ og samarbejdet med virksomhederne  
En række virksomheder samarbejder med jobcentret og gør en særlig indsats for at hjælpe ledige i arbejde. 
For at anerkende disse virksomheder blev ordningen ’Vi ta’r ansvar’ lanceret på efterårets erhvervskonfe-
rence. Et initiativ, der med en pakke bestående af blandt andet et fysisk og digitalt logo, anerkender virksom-
heder, der i samarbejde med Gentofte Kommune tager ansvar for beskæftigelsen. I 2021 blev 30 virksomhe-
der anerkendt for deres indsats. Initiativet er en udløber af opgaveudvalget ’Flere i arbejde eller uddannelse’. 

Erfaringer viser, at de virksomhedsrettede tilbud virker for borgernes vej tilbage på arbejdsmarkedet. Det 
gælder også for de borgere, der har udfordringer udover ledighed, og som har behov for en tværfaglig ind-
sats og støtte. En støtte, hvor der både er et beskæftigelsesrettet og et socialt- og sundhedsfagligt blik på 
borgerens funktionsniveau og potentialer i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Gennem de virksomhedsrettede tilbud får borgerne mulighed for at opkvalificere deres kompetencer, udvikle 
deres arbejdsevne og afprøve jobfunktioner. Jobcentret ser, at de virksomhedsrettede tilbud i kombination 
med ordinære timer har god effekt.  
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De unges ressourcer 
I ungeindsatsen er det en målsætning, at flere unge skal have en uddannelse eller starte i arbejde. Ungecen-
ter Gentofte varetager den uddannelsesrettede indsats for de unge under 30 år, der ikke har en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. I 2021 modtog i gennemsnit 145 unge uddannelseshjælp, svarende til et 
fald på 13,7 pct. i forhold til 2020. Faldet kan tilskrives, at flere unge igen er startet i uddannelse eller arbejde 
i takt med, at Danmark er genåbnet.  

Ungecentret har en række tilbud, der skal styrke de unges mulighed for at håndtere og løse de forskellige 
udfordringer, der fylder i deres liv, og som kan stå i vejen for uddannelse eller job. Tilbuddene varierer over 
uddannelsesvejledning, virksomhedspraktik og støtte til mental robusthed. 

Indsatsen for flygtninge  
I Gentofte er det også en målsætning, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. I 
2021 er andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse på 50,2 pct., hvilket er 4,7 procentpoint 
mere end i 2020.  

Indsatsen omfatter en intensiv virksomhedsrettet indsats kombineret med undervisning i dansk, som spiller 
en nøglerolle i forhold til at øge flygtningenes muligheder for at komme i ordinært arbejde.  

Jobcentret har i 2021 gennemført et projekt målrettet kvinder med flygtningebaggrund. Kvindeprojektet er et 
initiativ, der udløber af opgaveudvalget ’Flere i arbejde eller uddannelse’. Projektets formål har været at øge 
kvindernes arbejdsevne og give dem indblik i og bedre fodfæste på det danske arbejdsmarked. 13 kvinder 
deltog i projektet. Ved årets afslutning havde 12 ud af 13 deltaget i et virksomhedsrettet forløb, og 6 er efter-
følgende blevet ordinært ansat eller er startet i uddannelse. 

Ansættelser på særlige vilkår  
Det er målsætningen, at flere personer med handicap og funktionsnedsættelse skal i arbejde. Som led i den 
overordnede handicappolitik fokuserer jobcentret på, at ledige med psykiske eller fysiske handicap får stillet 
den hjælp og støtte til rådighed, der er nødvendig for, at borgeren kan varetage et ordinært job. Dette gøres 
blandt andet ved at udnytte mulighederne i de handicapkompenserende ordninger.  

Når et job på almindelige vilkår ikke kan lade sig gøre, ar-
bejder jobcentret på mulighederne for ansættelse i fleks-
job. I de seneste år har der været et skærpet fokus på 
den opsøgende kontakt til virksomheder for at etablere 
fleksjob. Gentofte bruger også den sociale jobsøgnins-
platform Refleks, der er en lukket platform for virksomhe-
der og borgere målrettet fleksjob.  

Retmæssige udbetalinger  
På ydelsesområdet er det højt prioriteret, at der sker ret-
mæssige udbetalinger af ydelser. Der er også fokus på 
kontrolindsats og et samarbejde mellem ydelsescenter, 
jobcenter, kommunens kontrolgruppe samt andre samar-
bejdspartnere og myndigheder for eksempel Udbetaling 
Danmark, SKAT, politi og andre kommuner.  

Gentofte har i 2021 implementeret nyt ydelsessystem, som også bidrager til at sikre rettidighed og korrekte 
udbetalinger. Samtidig giver systemet borgerne adgang til en lettere og hurtigere kommunikation med kom-
munen.  

Som følge af COVID-19 har virksomheder haft mulighed for at søge refusion fra 1. sygedag. Ydelsescentret  
har set en stigning i antallet af sager om tidlig refusion, og fra 2020 til 2021 har stigningen været på 44 pct.  
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Området i tal 

 

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området udgør 2,5 mio. kr., hvilket er 0,4 mio.kr. lavere end det 
korrigerede budget på 2,9 mio.kr.  

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er: 

Aktive tilbud til forsikrede ledige m.fl. 
Aktiviteten af løntilskud for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere m.fl. har som følge af  
coronapandemien været faldende i 2021, hvilket har sænket udgiftsniveauet og resulteret i et mindreforbrug 
på 0,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.  

 

Samlet regnskab for øvrige udgifter på området udgør 566,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio.kr. højere end det 
korrigerede budget på 564,6 mio.kr.  

De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er: 

Tilbud til udlændinge 
”Tilbud til udlændinge” indeholder udgifterne til ydelser på udlændingeområdet. Derudover indgår de driftsre-
laterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalificering samt mentorer for henholdsvis flygtninge 
og familiesammenførte under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Endelig indgår udgifterne til intro-
duktionsforløbet for udenlandske arbejdstagere.  

Serviceudgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster

Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Korrigeret Afvigelse Forbrugs-

2021 2021 budget 2021 ifht. budget procent

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontant- 
hjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud og 
servicejob)

170 1.238 603 -433 28

Erhvervsservice & Iværksætteri 2.344 2.323 2.323 21 101

Netto 2.514 3.561 2.926 -412 86

Udgifter 2.639 6.537 5.902 -3.263 45

Indtægter -125 -2.976 -2.976 2.851 4

Øvrige udgifter

Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster

Hele 1.000 kr. Regnskab Budget Korrigeret Afvigelse Forbrugs-

2021 2021 budget 2021 ifht. budget procent

Tilbud til udlændinge 8.089 16.843 13.189 -5.100 61

Personlige tillæg 2.968 3.229 3.229 -261 92

Førtidspension (inkl. seniorpension) 164.648 160.265 166.301 -1.653 99

Sygedagpenge 84.027 60.799 78.603 5.424 107

Kontanthjælp 56.522 68.961 57.067 -545 99

Dagpenge (forsikrede ledige) 138.813 152.177 134.110 4.703 104

Revalidering 75.601 90.089 75.321 280 100

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælps-
modtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.)

35.636 45.492 36.747 -1.111 97

Netto 566.303 597.855 564.567 1.736 100

Udgifter 727.322 770.373 749.332 -22.010 97

Indtægter -161.019 -172.518 -184.765 23.746 87
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Det oprindelige budget indeholdt en forventning om et årsgennemsnit på 145 fuldtidspersoner, hvilket forven-
tedes kunne falde yderligere til 140 fuldtidspersoner. Samtidig blev de forventede indtægter fra grundtilskud 
samt resultattilskud for bestået danskprøve, ordinær beskæftigelse og uddannelse opjusteret. Dertil viste en 
gennemgang af hjemtaget statsrefusion for perioden 2017-2020, at der kunne foretages en berigtigelse på 
ca. 0,8 mio. kr. for manglende hjemtagne resultat- og grundtilskud. Budgettet blev på den baggrund nedju-
steret med 3,7 mio. kr. i 3. kvartal 2021. 
 

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes flere 
forhold. Primært viste den føromtalte gennemgang af statsrefusioner, at der kunne hjemtages yderligere 2,7 
mio. kr. vedrørende resultat- og grundtilskud i perioden 2017-2020. Derudover er der blevet hjemtaget 
grundtilskud og resultattilskud for i alt 8,5 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end budgetteret.  

Endelig har antallet af flygtninge og familiesammenførte på forsørgelsesydelse været mindre end forventet. 
Årsgennemsnittet er således endt på 133 fuldtidspersoner mod et forventet årsgennemsnit på 140 fuldtids-
personer, hvilket medfører færre udgifter til forsørgelse.   

Førtidspension og seniorpension 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyl-
des primært at afgangen af personer under de gamle førtidspensionsordninger (førtidspension tilkendt før 1. 
juli 2014) har været større end forventet. Derudover har tilgangen til seniorpension været mindre end bud-
getteret, svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. 

Sygedagpenge 
I første halvår 2021 var antallet af sygedagpengemodtagere på et relativt højt niveau, hvilket skal ses i lyset 
af, at den midlertidige ret til sygedagpenge gentagne gange blev forlænget, således at ingen sygedagpenge-
modtagere kunne overgå til jobafklaringsforløb til og med juni 2021. På den baggrund blev budgettet i 3. 
kvartal opjusteret fra et forventet årsgennemsnit på 710 til 800 fuldtidspersoner, svarende til en forventet 
merudgift på 17,8 mio. kr. I dette skøn var der indeholdt en forventning om, at antallet af personer på syge-
dagpenge ville falde efter genåbningen i maj 2021, hvilket dog ikke skete. Tværtimod har antallet af syge-
dagpengemodtagere ligget på et relativt stabilt højt niveau det meste af andet halvår. Derudover fik arbejds-
givere fra slutningen af november 2021 mulighed for at få refusion fra første fraværsdag i et sygeforløb, når 
en medarbejder blev konstateret smittet ved en positiv COVID-19 test. Dette har betydet et ekstraordinært 
højt udgiftsniveau i december måned samtidig med, at en stor del af refusionsindtægterne for perioden først 
forventes bogført i starten af 2022. De forventede refusionsindtægter vurderes at være mellem 3 og 4 mio. 
kr. Regnskabet viser på den baggrund et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Kontanthjælp 
Det oprindelige budget indeholdt et årsgennemsnit på i alt 625 fuldtidspersoner på kontant- og uddannelses-
hjælp. Som følge af det store fald i ledigheden i forbindelse med genåbningen i slutningen af maj 2021 blev 
årsgennemsnittet i 3. kvartal nedjusteret til 520 fuldtidspersoner, svarende til et forventet mindreforbrug på 
11,8 mio. kr. Faldet i ledigheden i andet halvår har dog været kraftigere end forventet hvilket resulterer i et 
lavere årsgennemsnit end budgetlagt. Årsgennemsnittet for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er 
således endt på 510 fuldtidspersoner. Regnskabet viser på den baggrund et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.  

Dagpenge (forsikrede ledige) 
Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge i Gentofte faldt med 27 pct. fra januar til juni 2021 og det var for-
ventningen, at antallet ville falde yderligere som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet efter gen-
åbningen. På den baggrund blev det forventede årsgennemsnit i 3. kvt. nedjusteret fra 1135 til 990 fuldtids-
personer, svarende til et forventet mindreforbrug på 18,1 mio. kr. Den nedadgående tendens i ledigheden 
har efterfølgende vist sig at være større end forventet, idet årsgennemsnittet er faldet til 963 fuldtidsperso-
ner. På trods af det kraftigere fald resulterer regnskab 2021 alligevel i et merforbrug, som følge af en fejl i 
beregningen af kommunernes refusion/medfinansiering på dagpengeområdet i 2020 og første halvår 2021. 
Det er det fælleskommunale IT-system Ydelsesrefusion (YR), der er ansvarlig for beregningen af medfinan-
siering og refusion mellem kommunerne og staten. Fejlen blev korrigeret af YR i 4. kvartal. De bagudrettede 
korrektioner har for Gentofte Kommune betydet ekstraordinært høje udgifter til medfinansiering af dagpenge 
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i slutningen af 2021. På den baggrund viser regnskabet et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrige-
rede budget. 

Aktive tilbud (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.) 
Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, udgifter i forbindelse med løntil-
skud, servicejob, seniorjob og mentorudgifter. Det var forventet, at udgifterne til aktivering af de forskellige 
målgrupper ville ende på et lavere niveau i 2021 end oprindeligt budgetteret som følge af, at beskæftigelses-
indsatsen blev midlertidigt suspenderet i perioden januar-maj 2021. På den baggrund blev budgettet nedju-
steret med 8,7 mio. kr. Nedgangen i forbruget har dog vist sig at være kraftigere end først antaget. Driftsud-
gifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser således et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Derudover 
er der også et mindreforbrug til seniorjob på ca. 0,2 mio. kr. 

Som følge af problemer med datagrundlaget har YR i december måned tilbagetrukket refusion for løntilskud 
for ca. 40 mio. kr. på landsplan. I Gentofte svarer det til mistede refusionsindtægter for ca.1,5 mio. kr. Refusi-
onen forventes at blive tilbageført i starten af 2022. 

Regnskabet viser således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  

 

 

 

 

. 
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Politisk ledelse og administration 

 
 
Opfølgning på aktiviteter inden for området  
 
Fra globale verdensmål til lokal handling 
Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2020 anbefalingerne fra Op-
gaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte, der pegede på, hvordan vi 
i Gentofte konkret og lokalt skal arbejde med verdensmålene. Gen-
tofte har nu en verdensmålsstrategi med fire fokusområder, der er 
baseret på udvalgte delmål på tværs af de 17 verdensmål.  
 
De fire fokusområder er: Vi lever klimaansvarligt, Vi gør byen grøn-
nere og sundere, Vi skaber rum for gode liv for alle og Vi lærer og de-
ler viden. Verdensmålsstrategien betoner, at grøn omstilling og so-
cial, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling skal ske i et 
stærkt samspil mellem fire typer aktører: Kommune, virksomheder, 
foreninger og borgere. Verdensmålene skal være en løftestang for 
nye partnerskaber, samarbejder og initiativer og fælles reference-
ramme for bæredygtig udvikling lokalt og konkret. Gentofte Kom-
mune skal gå foran og synliggøre, hvordan verdensmålene kan om-
sættes til konkrete og lokale bæredygtige handlinger – både miljø-
mæssigt, socialt og økonomisk.  
 
Som et led i implementeringen af verdensmålsstrategien nedsatte 
Gentofte Kommune fra efteråret 2020 et tværgående forum for klima 
og verdensmål med chefer fra alle opgaveområder. I 2021 stod Fo-
rum for klima og verdensmål for en række kompetenceudviklingsakti-
viteter med det formål at styrke ledere og medarbejderes evner til at 
lede bæredygtig udvikling og verdensmål effektfuldt. Herunder pod-
casten ’Hvordan leder vi bæredygtig udvikling?’ som over tre afsnit 
udforsker, hvordan man kan gribe opgaven an, og hvad det er man 
skal kunne for at lede en solid bæredygtig udvikling i en kommune.  
 
Verdensmålsstrategien er i 2021 desuden blevet implementeret med 
den nye udbuds- og indkøbspolitik ’Indkøb med bæredygtig balance’, 
gennem mad- og måltidspolitikken med mere økologi, mindre 
madspild og mere klimavenlig mad, og gennem udviklingen af den 
kommende DK2020-klimaplan der med konkrete mål og tiltag skal 
lede frem mod klimaneutralitet senest i 2050. 
 

Beskrivelse af området 
 
Området dækker kommunens politiske le-
delse, administrationen på rådhuset, Gen-
tofte Ejendomme samt udlejningsejen-
domme. 

Politisk ledelse 
Kommunens politiske ledelse består af 
Gentofte Kommunalbestyrelse, der har 19 
medlemmer samt Økonomiudvalget og 
syv stående udvalg: 
 Byplanudvalget 
 Børneudvalget 
 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Inte-

grationsudvalget 
 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Skoleudvalget 
 Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 
 Ældre-, Social- og Sundhedsudval-

get. 

Politikudviklingsarbejdet foregår også i en 
række opgaveudvalg med deltagelse af 
borgere. Dertil kommer fire råd, Folkeop-
lysningsudvalg, brugerbestyrelser eller 
pårørenderåd på skoler, institutioner, ple-
jecentre mv.  

Administration 
Administrationen varetager myndigheds- 
og serviceopgaver samt understøtter den 
politiske beslutningsproces. Administratio-
nen er opdelt i en række opgaveområder: 
 Teknik og Miljø 
 Børn og Skole, Kultur, Unge og  

Fritid 
 Social og Sundhed 
 Tværgående funktioner (Økonomi og 

Personale med Indkøb og Betaling, 
Kommuneservice, Digitalisering og 
IT, Borgmestersekretariatet, Jura, 
Kommunikation, Strategi og Analyse, 
samt HR, Innovation og Personale-
jura). 
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Vi skaber sammen 
I Gentofte skaber vi fremtidens ambitiøse løsninger sammen. Vi tager fælles ansvar for vores kommune og 
for i fællesskab at skabe den bedste kvalitet i velfærd. Det skete i 2021 blandt andet i otte opgaveudvalg, 
hvor politikere og borgere med forskellige kompetencer, perspektiver og livserfaringer skabte løsninger sam-
men. 
 
Seks af opgaveudvalgene afleverede i 2021 deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen:  
 En times motion dagligt 
 Værdig sagsbehandling på beskæftigelsesområdet 
 Ny svømmehal ved Kildeskovshallen 
 Læringer fra coronatiden 
 Bibliotekernes fremtidige udvikling som kulturhuse 
 Byens rum – rammer om fællesskaber. 
 
Derudover gik to nye opgaveudvalg i gang: Fremtidens boligformer for seniorer og Unges trivsel – sammen 
og hver for sig.  
 
På anbefaling af opgaveudval-
get ’Vi skaber sammen’ blev der 
den 10. september afholdt Gen-
tofte Mødes – en festival for de-
mokrati og samtale. Festivalen 
var anledning til, at borgere og 
politikere kunne mødes og være 
i dialog om det, der optager 
dem. Formålet var at styrke det 
lokale demokrati og borgernes 
lyst til at engagere sig i udviklin-
gen af kommunen. Festivalen 
blev afholdt i Byens Hus med 
Foreningen Byens Hus og en 
række frivillige aktører som 
medarrangører og Villabyerne 
som mediepartner. Ca. 700 bor-
gere deltog i 38 forskellige de-
batter, workshops mv. 
 
Læringer fra coronatiden i fht. digitale møder har bl.a. medvirket til, at det nu er muligt både at deltage fysisk 
og digitalt i borgermøder. Kommunalbestyrelsen vedtog ligeledes, at kommunalbestyrelsesmøderne snarest 
muligt i 2022 skal live videostreames, så borgerne kan følge møderne uden fysisk at være til stede.  
 
Sidst men ikke mindst afgav 40.200 borgere deres stemme til kommunalvalget den 16. november på et af 
kommunens 10 valgsteder eller pr. brev.  Med en stemmeprocent på 72 pct. gav borgerne deres mandat til 
den nye Kommunalbestyrelse, som sammen med borgerne skal sikre udviklingen af Gentofte Kommune de 
kommende fire år. 
 
Sammen om Gentofte 
Strategien ’Sammen om Gentofte’ sætter en fælles retning for, hvordan vi som organisation gerne vil arbejde 
og udvikle os for at indfri Kommunalbestyrelsens politiske vision om ‘Gentofte – et godt sted at bo, leve og 
arbejde’. Et netværk af medarbejdere og ledere, der har understøttet udviklingen af strategien, har i 2021 
hjulpet med at fastholde organisationens fokus på strategien. 
 
En innovativ og attraktiv arbejdsplads 
Corona har også i 2021 skabt innovative forandringer i opgaveløsningen. Arbejdspladserne har gennemført 
dialoger om læring i forhold til opgaver og trivsel under Corona og inddraget læringen i opgaverne. Corona-
læringerne er integreret i strategiske indsatser med fastholdelse, rekruttering og sygefravær og de inddrages 
også i udformningen af et ledelsesgrundlag, som er påbegyndt i 2021. Organisationens læringer er koblet til 
anbefalingerne fra opgaveudvalget for coronalæringer. 
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Kompetenceudviklingspuljen understøtter udviklingen med at gøre organisationen endnu stærkere til at løse 
opgaverne, så de giver mest mulig værdi for borgerne. Der er fx udbudt kompetenceudvikling til ledere og 
medarbejdere i distanceledelse, forebyggelse og håndtering af sygefravær og styrket borgerkontakt med 
vægt på både systematisk læring og træning i praksis. 
 
Fastholdelse, rekruttering og sygefravær 
Gentofte Kommune oplever, som andre kommuner, at det er stadig vanskeligere at fastholde og rekruttere 
kompetente medarbejdere på særligt velfærdsområderne og i flere specialistfunktioner. Vi har i 2021 styrket 
det strategiske fokus på udfordringerne og igangsat tiltag, der skal understøtte, at vi også fremover er en at-
traktiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere kompetente ledere og medarbejdere og understøtte høj 
kvalitet i opgaveløsningen samt trivsel blandt medarbejderne.  
 
Vi har bl.a. indført fælles retningslinjer for at gøre det mere attraktivt for kommunens mange seniorer at blive 
længere i jobbet, og der er igangsat forsøg med større fleksibilitet i arbejdet for at udvikle den faglige kvalitet 
og trivslen for medarbejderne. Der er desuden igangsat forløb omkring gevinster og barrierer for at flere 
medarbejdere går op i arbejdstid. Vi har udviklet og gennemført exit-undersøgelse for at afdække mønstre 
og årsager til opsigelser, og vi har udviklet værktøjer til branding og til onboarding af nye medarbejdere.  
 
For at understøtte ledelse af fastholdelse og rekruttering er der lagt spor til tværgående ledelsesnetværk 
med særligt fokus på, hvordan nye ledelses- og organisationsformer kan bidrage til at imødekomme udfor-
dringen. Vi samarbejder endvidere med Regionens øvrige kommuner om at udforme lokale uddannelsesstra-
tegier på velfærdsområderne for at styrke den generelle uddannelsesindsats, herunder for elever og prakti-
kanter. 
 
At have tilstrækkeligt med medarbejdere handler også om, at så mange som muligt er på arbejde. For at 
styrke forebyggelse og håndtering af et for højt sygefravær, har vi i 2021 gennemført et kompetenceudvik-
lingsforløb for alle ledere og tillidsvalgte. Forløbet havde fokus på at fastholde og udvikle robuste arbejdsfæl-
lesskaber og arbejde systematisk med faktorer i arbejdsmiljøet, der forebygger sygefravær. 
 
Et styrket IT-fundament 
Netværk er et grundlæggende element i IT-infrastrukturen, og uden stabile, hurtige forbindelser kan kommu-
nen ikke løse opgaverne. To væsentlige projekter er gennemført i 2021 for at sikre hurtige stabile netværks-
forbindelser. Der er etableret nye fibernetværksforbindelser til alle kommunens lokationer. Fiberforbindel-
serne er stabile, hurtige og redundante, således at, hvis en forbindelse fejler, tager en anden over.  
Alle plejeboliger er opgraderet med trådløse netværk og 4G-mobildækning, som forberedelse til de moderne 
nødkaldeanlæg. 
 
Forsyningskrisen, herunder de lange leveringstider på computere, mobiltelefoner og andet IT-udstyr har ge-
nerelt udfordret organisationen i 2021.  
 
Digital sikkerhed 
Et omfattende og vigtigt projekt, som har styrket sikkerheden generelt, er implementering af MitID. Med Mi-
tID, som afløser NemID, har vi fået et mere tidssvarende ID, der gør os klar til fremtidens digitale muligheder 
og udfordringer. 
  
Dataoverblik og dataetisk guide 
Som et led i den langsigtede og ambitiøse datastrategi er der etableret en oversigt (dashboard) med ud-
valgte data og nøgletal fra kommunen, hvor den løbende udvikling kan følges. Der er besluttet en guide til 
brug for dataetiske afklaringer med politikere og borgere i forbindelse med øget anvendelse af data til nye 
services.  
  
Forsøg med teknologier 
Forsøget med den fælleskommunale chatbot, KommuneKiri, er blevet afsluttet i 2021. Projektet skulle under-
søge, om en generel chatbot, der kunne svare på de mest basale spørgsmål, som borgerne søgte svar på, 
ville kunne lette arbejdet for vores kontaktcenter og andre medarbejdere med høj borgerkontakt. Gentofte 
Kommune gjorde sig samtidig en række erfaringer med det arbejde, der skal til at drive en chatbot i samar-
bejde med andre kommuner. Målt på antallet af henvendelser til chatbotten og de svar som borgerne fik, var 
det vurderingen, at resultatet ikke stod mål med indsatsen, idet borgernes forventninger til en chatbot ikke 
blev indfriet i tilstrækkelig grad. 
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Sammenhængende og involverende kommunikation med ny hjemmeside og subsites 
I 2021 blev Gentofte Kommunes nye hjemmeside lanceret med fokus på bedre brugeroplevelser og lettere 
vej til selvbetjening – også når borgerne kommer fra mobile enheder. Den ny hjemmeside lever op til god 
webtilgængelighed og understøtter nem navigation, også uden brug af mus og tastatur og ved maskinoplæs-
ning. I 2022 bliver løsningen videreudviklet, så den også at giver mulighed for nye institutionshjemmesider 
samt løbende og let etablering af event- og projektsites. 
 
En effektiv kommune med proaktiv økonomistyring - effektiviseringer og analyser 
Der arbejdes i Gentofte Kommune løbende med initiativer, som skal sikre effektivisering af kommunens drift. 
Effektiviseringer skal dels muliggøre omprioritering af midler til områder med udgiftspres og dels bidrage til at 
skabe økonomisk råderum til prioritering af nye politiske initiativer. Med udgangspunkt i budgetaftalen for 
2021 og 2022 har fokus for effektiviseringsindsatsen været udbud og analyser. Udbud har bidraget med over 
10 mio. kr. i effektiviseringsgevinster i 2021.  
 
I 2021 er der endvidere igangsat en analyse af ”kørsel med borgere”. Analysen, som afsluttes medio 2022, 
gennemføres af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO og skal komme med anbefalinger til, hvordan 
kørselsopgaven kan effektiviseres. Ligeledes er det besluttet at igangsætte en analyse af ældreområdet. 
Gentofte Kommune vil over de kommende år få en stigende andel af ældre og mere plejekrævende borgere. 
For at fastholde et højt serviceniveau og en velfungerende ældrepleje er det afgørende, at kommunen også 
fremadrettet har fokus på, at de tilgængelige ressourcer anvendes og fordeles optimalt. Analysen skal give 
Kommunalbestyrelsen et grundlag for de beslutninger og prioriteter, der fremadrettet skal laves på området.  
  
Cirkulær økonomi  
På baggrund af budgetaftalen for 2021 er der udarbejdet en ny udbuds- og indkøbspolitik, der er baseret på 
den tredobbelte bundlinje - den økonomiske, den sociale samt den klima- og miljømæssige. Politikken skal 
sikre, at alle kommunens indkøb både sker ud fra en samfundsmæssig ansvarlig tilgang og er miljømæssigt 
bæredygtige.   
 
Politikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. december 2021. De udfordringer, vi står overfor 
lokalt såvel som globalt, kræver, at vi forholder os til økonomiske, sociale, klima- og miljømæssige ressour-
cer som begrænsede. Det handler om at forbruge ansvarligt og om at skabe bæredygtig udvikling og balan-
cere de tre bundlinjer. I politikken arbejdes der med cirkulær økonomi i forhold til databaserede beslutnings-
grundlag, muligheden for at arbejde tværgående strategisk med cirkulære indsatser, samt kompetenceudvik-
ling og opkvalificering. 
 
Arbejdsklausuler 
Arbejdsklausuler anvendes fortsat i alle bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter med et 
driftselement, og der har været gennemført kontrolsager i forhold til Intervare og Nemlig.com for at sikre, at 
den overholdes. 
 
Gentofte - fri for tyveri 
”Gentofte – fri for tyveri” er kommet godt fra start og har haft hovedfokus på synlighed, tilgængelighed og ak-
tiviteter rettet mod rådgivning om forebyggelse af indbrud og tyveri. Tryghedsambassadørerne er klædt på til 
opgaven og er i tæt dialog med lederen af indsatsen. Tryghedsambassadørerne indgår i et netværk med fy-
siske møder og sparring via intern Facebookgruppe. 
 
”Gentofte – fri for tyveri” har deltaget i borgerrettede arrangementer dels arrangeret af Gentofte Kommune og 
dels lokale foreninger. Der er foretaget individuelle boligscreeninger, hvor den enkelte bolig gennemgås, 
samt tryghedsvandringer og oplæg. Konceptet ”det rullende kontor” er udviklet for at øge indsatsens tilgæn-
gelighed for borgerne. 
 
Der er oprettet Facebookside og Instagram ”Gentofte – fri for tyveri”. Villabyerne har bragt artikler om indsat-
sen. ”Gentofte – fri for tyveri” har medvirket i DR1 programmet ”Gæsten og Hesten”, hvor der blev afviklet en 
tryghedsvandring. 
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Området i tal  
 

Serviceudgifter 

 

Samlet regnskab for serviceudgifterne på området er 662,7 mio. kr., hvilket er 17,9 mio.kr. lavere end 
korrigeret budget på 680,6 mio.kr. I det korrigerede budget 2021 indgår tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. som 
kompensation for corona-relaterede følgeudgifter. Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. 
kr. på corona-relaterede følgeudgifter. 
De væsentligste forklaringer på regnskabsafvigelserne i forhold til korrigeret budget er: 
 
Politisk ledelse 
Udgifterne til Politisk ledelse ligger samlet 0,8 mio.kr. over korrigeret budget, primært som følge af 
pensionsudgift til afgående borgmester. 
 
Administration 
Udgifterne til administrationen ligger samlet set 9,0 mio. kr. under korrigeret budget. Resultatet kan blandt 
andet henføres til mindreforbrug på en række opgaveområder, samt tidsforskydninger af projekter som følge 
af Corona.  
 
Løn og barselspuljer samt tjenestemandspension 
Der har i 2021 været et mindreforbrug på lønpuljer og tjenestemandspension på samlet 13,1 mio.kr. primært 
som følge af en mindre udnyttelse af generelle reserver end forventet.  
 
Gentofte Ejendomme 
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser et merforbrug på netto 4,0 mio.kr. i forhold til det 
korrigerede budget. Forklaringerne herpå er: 

 Et merforbrug på 5,7 mio. kr. på forsyningskonti (el, vand og varme), bl.a. på grund af stigende 
energipriser 

 Ekstraordinære omkostninger på 2,3 mio. kr. i forbindelse med kommunens opsigelse af lejemålet 
Vangedevej 12 (lejekompensation til lejere samt fraflytningsudgifter). 
  

Modregnes mindreforbrug på andre konti på i alt 4,0 mio. kr. ender årets nettoresultat i et samlet merforbrug 
på 4,0 mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hele 1.000

Politisk ledelse 11.247 10.639 10.437 810 108

Administration 325.487 321.818 334.510 -9.023 97

Byfornyelse, begravelseshjælp m.v. 3.130 3.667 3.667 -537 85

Puljer og tjenestemandspension 124.630 145.690 137.777 -13.147 90

Gentofte Ejendomme 198.166 162.732 194.203 3.963 102

Netto 662.660 644.546 680.594 -17.934 97

Udgifter i alt 753.153 744.219 767.267 -14.114 98

Indtægter i alt -90.493 -99.673 -86.673 -3.820 104

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION

Regnskab 
2021

Oprindeligt 
budget 2021

Korrigeret 
budget 
2021

Afvigelse 
ift. 

korrigeret 
budget

Forbrugs-
procent
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Øvrige driftsudgifter 

Gentofte Ejendomme 
Det samlede resultat for Gentofte Ejendomme viser en afvigelse på netto 4,6 mio.kr. i forhold til det 
korrigerede budget. Budgettet vedrører almene ældreboliger, der er administreret og budgetteret af KAB.  
Forklaringen findes i et merforbrug på 2,5 mio. kr. på forsyningskonti (el, vand og varme), hvilket bl.a. 
skyldes stigende energipriser, mens den resterende afvigelse på 2,1 mio. kr. er resultatet af en række øvrige 
mer- og mindreforbrug. 

Hele 1.000

Puljer og tjenestemandspension 847 260.936 876 -29 97

Gentofte Ejendomme -30.347 -35.033 -34.973 4.626 87

Netto -29.499 225.903 -34.097 4.598 87

Udgifter i alt 18.460 284.769 24.769 -6.309 75

Indtægter i alt -47.959 -58.866 -58.866 10.907 81

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION
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Beredskab Gentofte 

 
Opfølgning på aktiviteter inden for området  
Beredskabet  
De operative beredskabsopgaver er løst på samme høje serviceni-
veau som tidligere, samtidig med at der er foretaget optimeringer 
inden for området med fokus på deling af specialviden og udstyr på 
tværs af kommunerne. 

Bus og Hjælpemiddeldepot 
Bus og Hjælpemiddeldepotet har udover de normale opgaver i 
2021 også stået for lager og distribution af værnemidler. 

Buskørsel 
I 2021 var der fortsat fokus på sikker drift samtidig med 
driftsoptimering via et tættere samarbejde med de visiterende 
afdelinger samt videreudviklet på synergien ved at lade Bus og 
Hjælpemiddeldepotet køre øvrige kørsler i kommunen, som er 
relateret til nuværende kørsel. 

Kørsel til vaccination 
Bus og Hjælpemiddeldepot forestod i 2021 kørsel af borgere der 
var blevet visiteret til kørsel i forbindelse med vaccination. Kørslen 
var både til vaccinationscentre i kommunen men også til 
vaccinationscentre udenfor kommunens grænser.  

 
Hjælpemiddeldepotet 
I 2021 fik hjælpemiddeldepotet installeret en vaskemaskine til brug for vask af hjælpemidler og er dermed 
gået fra håndvask til maskinvask af kommunens hjælpemidler. 

Beskrivelse af området    
 
Beredskab Øst, der omfatter Gentofte, 
Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-
Taarbæk kommuner, har det overord-
nede ansvar for brand, redning og miljø-
opgaver, som hovedsagelig er på opera-
tiv tjeneste, myndighed, brandsyn og fo-
rebyggende tjeneste i de fem kommuner.  
 
På Gentofte Brandstation er der statione-
ret en stigevogn, en sprøjte, en pioner-
vogn og en båd. Beredskabet er døgnbe-
mandet og skal være fremme på enhver 
adresse i kommunen indenfor 10 minut-
ter. Den gennemsnitlige udrykningstid er 
på ca. 5 minutter. 
 
Beredskab Øst varetager indsatsleder-
vagten, den brandtekniske byggesagsbe-
handling samt de lovpligtige brandsyn. 
 
Bemandingen af brandkøretøjer, materiel, 
vedligehold og uddannelse af mandskab 
er udliciteret til Falck. 
 
Følgende opgaver varetages af Bus og 
Hjælpemiddeldepotet: 
• Kørsel af visiterede borger til dag-

centre, daghjem, skoler, genoptræ-
ning og specialterapi 

• Kørsel for Dagtilbud 
• Kørsel af borgere til vaccination 
• Udbringning og hjemtagning af visite-

rede hjælpemidler til kommunens 
borgere 

• Reparation af hjælpemidler 
• Opsætning og nedtagning samt re-

paration og vedligeholdelse af nøgle-
bokssystem 

• Lovpligtige eftersyn af hjælpemidler 
• Kørsel af hjælpemidler til dagplejen 
• Administration, værksted, lager og 

vaskeafdeling ligger i selvstændig 
bygning samt lager i lokaler på 
brandstationen 

• Lager og distribution af værnemidler. 
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Området i tal  

Serviceudgifter 

BEREDSKAB GENTOFTE 

Hele 1.000 kr. Regnskab Oprindeligt
Budget 

Korr. Bud-
get Afvigelse ift. Forbrugs- 

2021 2021 2021 korrigeret 
budget procent 

Beredskab inkl. aftale med Beredskab 
Øst 17.897 17.808 17.808 89 100 

Buskørsel til genoptræning og dagcen-
tre -1.605 41 441 -2.046 -364

Kørsel med hjælpemidler, nøglebokse, 
nødkald mv. 34 -555 218 -184 16 

Netto 16.326 17.294 18.467 -2.141 88 
Udgifter 17.719 36.849 38.022 -20.303 47 
Indtægter -1.393 -19.555 -19.555 18.162 7 
Heraf serviceudgifter 16.326 17.294 18.467 -2.141 88 

Beredskab Gentofte udviser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette kan især henføres til øgede 
indtægter fra buskørsel, samt et lavere udgiftsforbrug i forbindelse med den øgede kørsel. 
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ØKONOMI GENTOFTE-BERETNING 2021

Indledning 

Dette hæfte (hæfte 2) er den formelle/tekniske del af Gentofte-Beretning 2021.  

I dette hæfte fremgår alle lovgivningsmæssige økonomiske oversigter og redegørelser, samt beskrivelsen af 
anvendt regnskabspraksis og de mere overordnede bemærkninger til de væsentligste afvigelser mellem 
regnskab og budget.  
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ØKONOMI GENTOFTE-BERETNING 2021

Økonomisk beretning 

I det følgende redegøres for regnskabsresultatet med udgangspunkt i finansieringsoversigtens specifikation:  

Finansieringsoversigt  
Beløb i mio. kr. Regnskab Oprindeligt Korrigeret Afvigelse mellem 
indtægter angives med "-" budget budget regnskab og

2021 2021 2021 korrigeret budget

Det skattefinansierede område
Skatter -6.978,7 -6.994,6 -6.992,6 14,0
Indkomstskat -5.819,2 -5.819,2 -5.819,2 0,0
Grundskyld -647,1 -649,1 -652,1 5,0
Øvrige skatter -512,4 -526,3 -521,3 8,9
Tilskud og udligning 2.286,7 2.269,2 2.290,2 -3,5
Generelle tilskud/bloktilskud -1.165,5 -1.166,4 -1.160,7 -4,8
Udligning 3.447,7 3.432,4 3.447,7 0,0
Momsrefusion 4,5 3,2 3,2 1,3
Renter -3,1 -2,8 -2,8 -0,3

Finansiering i alt -4.695,1 -4.728,2 -4.705,2 10,1
Driftsudgifter i alt 4.428,4 4.736,3 4.484,2 -55,8
Teknik og Miljø 157,5 153,8 159,0 -1,5
Kultur 59,8 61,0 60,2 -0,5
Unge 9,1 10,0 9,7 -0,6
Fritid 76,1 76,2 78,7 -2,6
Skole og fritid 749,2 764,6 759,5 -10,3
Dagtilbud for småbørn 345,4 351,9 344,7 0,7
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 217,2 225,6 229,7 -12,5
Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 1,3 -8,7 1,0 0,3
Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte 406,2 424,6 430,7 -24,4
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 1.188,4 1.188,4 1.178,5 9,8
Arbejdsmarked og overførselsindkomster 568,8 601,4 567,5 1,3
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) 633,2 870,4 646,5 -13,3
Beredskabet 16,3 17,3 18,5 -2,1

Afdrag på lån ekskl. lån til fjernvarme og klimainvesteringer 40,8 39,6 55,6 -14,7

Driftsudgifter og afdrag på lån i alt 4.469,3 4.775,9 4.539,8 -70,5
Strukturelt driftsresultat -225,8 47,7 -165,4 -60,4
Anlægsudgifter i alt (netto) 297,4 371,8 468,1 -170,6
Teknik og Miljø 56,7 63,6 72,2 -15,5
Kultur, Unge og Fritid 15,6 39,1 51,9 -36,3
Børn og Skole 25,1 34,6 40,9 -15,8
Social og Sundhed 137,2 147,6 182,9 -45,7
Politisk ledelse og administration (inkl. Gentofte Ejendomme) 62,9 86,9 120,2 -57,3

Resultat skattefinansieret område 71,6 419,4 302,6 -231,0

Det takstfinansierede område 0,0
Forsyningsvirksomheder - drift -30,4 -29,8 -29,0 -1,5
Forsyningsvirksomheder - anlæg 60,4 41,5 126,6 -66,2
Forsyning - låneoptagelse -68,8 -31,8 -119,7 50,9
Forsyning - afdrag på lån 40,5 40,9 40,9 -0,4
Resultat forsyningsvirksomheder 1,7 20,8 18,9 -17,2

Øvrige finansposter
Balanceforskydninger (netto) 224,1 75,3 335,4 -111,3
Låneoptagelse -83,0 -157,3 -223,3 140,2
Forskydning i deponering (tidligere investeringsbeholdningen) 3,9 10,6 28,5 -24,6
Øvrige finansposter i alt 144,9 -71,4 140,6 4,3

Kommunens samlede årsresultat    
("-" = Forøgelse af kassebeholdningen) 218,2 368,9 462,1 -243,9
Sammenlægning af investeringsbeholdning med 
kommunekassen 276,0
Likvid beholdning ultimo året 362,2 -64,5

Gennemsnitslikviditet ultimo året 458,0 360,0
*) Det korrigerede budget består af det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger (herunder overførsler/genbevillinger 
fra 2020), der er bevilget af Kommunalbestyrelsen i løbet af 2021.
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ØKONOMI GENTOFTE-BERETNING 2021

 Skatter

Gentofte Kommune valgte et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021. Ved valg af statsgaranti er kom-
munens budgetbeløb vedr. indkomstskat, tilskud og udligning endelige, dvs. der finder ingen efterregulering 
sted. En evt. efterregulering sker 3 år efter budgetåret. Kommunen valgte statsgaranti i 2018 – Som en følge 
heraf er der ingen efterregulering vedrørende indkomstskatter og tilskud/udligning i 2021 (jf. oversigterne ne-
denfor). 

I nedenstående tabel fremgår de overordnede skatteindtægtsposter: 

 

Som det fremgår af ovenstående er der beskedne regnskabsafvigelser på skatteområdet i forhold til det bud-
getlagte. En del af skatteindtægtsposterne er kendt på budgetlægningstidspunktet og ændres ikke i løbet af 
regnskabsåret. Det handler om indkomstskat, dødsboskat og selskabsskat, hvor der er budgetsikkerhed. 

Der er en mindreindtægt på grundskyld på 5,0 mio. kr., som skyldes generelt nedsættelser af Skattestyrelses 
vurderinger. I Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021 er der givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i indtægt, 
da Gentofte Kommune har modtaget et kompensationsbeløb på 3,0 mio. kr. vedrørende nedjustering af re-
guleringsprocenten for grundskyld for 2021. Landets kommuner er blevet kompenseret krone-for-krone, som 
følge af Finansministeriets tilretning af fejl i forhold til beregning af reguleringsprocenten for grundskyld for 
2021.     

Der er en merindtægt vedrørende dækningsafgift på i alt 0,7 mio. kr., hvilken kan tilskrives færre tilbagebeta-
linger som følge af flere vurderingsændringer end skønnet ved budgetvedtagelsen (skønnet tilbagebetalinger 
for i alt 2 mio. kr.). 

Forskerskatten (kommunens andel af bruttoskat efter § 48E+F i kildeskatteloven) er i forhold til det oprinde-
lige budget blevet 15 mio. kr. lavere. Provenuet vedrører indkomståret 2020 og restafregning vedr. indkomst-
året 2019. Provenuet fra forskerskatten blev på i alt 60 mio. kr. Dette svarer til skønnet i Økonomisk rappor-
tering pr. 30.9.2021 på 60 mio. kr. på baggrund af Skattestyrelsens foreløbige opgørelse fra oktober 2021. 
Imidlertid blev der ved en fejl kun søgt om en tillægsbevilling på 5 mio. kr., i mindreindtægt, hvilket skulle 
have været 15 mio. kr., da det oprindeligt vedtagne budget er på 75 mio. kr. (og ikke 65 mio.kr.). Det lavere 
provenu i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsageligt et lavere antal skatteydere under ordnin-
gen. I de seneste år har tendensen været, at kommunens andel af provenu og skatteydere har været afta-
gende både set i forhold til Region Hovedstaden som for landet som helhed. 

SKATTER

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget

Afvigelse ift. 
korrigeret 

budget 

Forbrugs-
procent

Kommunal indkomstskat -5.819.205 -5.819.205 -5.819.205 0 100
Efterregulering vedrørende 2018 0 0 0 0

Grundskyld -647.087 -649.122 -652.129 5.042 99

Forskerskat (Bruttoskat iht. § 48 E+F) -59.948 -75.000 -70.000 10.052 86

Dødsboskat -42.287 -42.287 -42.287 0 100

Selskabsskat -328.521 -328.521 -328.521 0 100

Dækningsafgift af erhvervsejendomme -73.916 -73.000 -73.000 -916 101

Dækningsafgift af offentlige ejendomme -7.721 -7.500 -7.500 -221 103

I alt -6.978.684 -6.994.635 -6.992.642 13.958 100
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 Tilskud og udligning (momsrefusion nedenfor) 

I nedenstående tabel fremgår de overordnede tilskuds- og udligningsposter: 

 

De regnskabsmæssige afvigelser i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er sædvanligvis forholdsvis be-
skedne. Dette skyldes, at de fleste budgetposter herunder den største budgetpost vedr. ”kommunal udlig-
ning” er kendt på budgetlægningstidspunktet. Som det fremgår af oversigten ovenfor er afvigelsen mellem 
regnskab og korrigeret budget på 4,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i løbet af året givet tillægsbevillinger 
på i alt netto 21 mio. kr. i merudgift/mindreindtægt. 

Afvigelsen vedrører efterregulering af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæse-
net for 2020 på 4,8 mio. kr. i indtægt. Beløbet er tilgået kommunekassen i januar 2022 og der er således ikke 
søgt tillægsbevilget til reguleringen.  
 
Generelle tilskud/bloktilskud” er budgetmæssigt korrigeret med i alt 5,7 mio. kr. i mindreindtægt. Korrektionen 
består af flere poster, heraf 17,7 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende midtvejsregulering af overførselsudgif-
ter, opgaveændringer m.m., en korrektion på 11,4 mio. kr. i merindtægt som følge af kommunale udgifter til 
håndtering af COVID-19, 17,3 mio. kr. som følge af kommunens andel af kompensation for coronarelaterede 
udgifter, og en merindtægt på 1,1 mio. kr. til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre. Herudover er der 
givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i merudgift til kommunens andel af en kollektiv sanktion, som følge af 
en skattestigning på landsplan i 2021 på i alt 125,8 mio. kr. udover den tildelte ramme, hvoraf den kollektive 
modregning udgør 31,4 mio. kr. I den sammenhæng skal det nævnes, at i kommunens budget for 2021 er 
der indarbejdet en indkomstskattestigning fra 22,8 pct. til 23,63 pct., hvilket ligger indenfor den tildelte sankti-
onsfrie ramme til skatteforhøjelse i 2021 som ikke udløser en individuel modregning af bloktilskuddet.  

De budgetmæssige korrektioner vedrørende ”særlige tilskud” på i alt 15,3 mio. kr. i mindreindtægt skyldes 
den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 (vedrørende udgifter til de forsikrede ledige). På 
landsplan er nedjusteringen af beskæftigelsestilskuddet på ca. 1,3 mia. kr. Nedjusteringen skal ses i sam-
menhæng med en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet end forventet i forbindelse med den forrige 
økonomiaftale indgået i juni 2020. Beskæftigelsestilskuddet er med virkning fra 2021 indarbejdet i den almin-
delige udligningsordning. 

 

 Refusion af købsmoms  
 
I nedenstående tabel fremgår de overordnede momsrefusionsposter: 

 

TILSKUD UDLIGNING

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget

Afvigelse ift. 
korrigeret 

budget 

Forbrugs-
procent

Generelle tilskud/bloktilskud -1.165.529 -1.166.388 -1.160.688 -4.841 100

3.521.628 3.521.628 3.521.628 0 100

Udligning og tilskud vedr. udlændinge -480 -480 -480 0 100

Kommunalt bidrag til regionerne 8.424 8.430 8.430 -6 100

Særlige tilskud -81.852 -97.188 -81.852 0 100

I alt 2.282.191 2.266.002 2.287.038 -4.847 100

Kommunal udligning

MOMSREFUSION

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget

Afvigelse ift. 
korrigeret 

budget 

Forbrugs-
procent

Refusion af købsmoms -256.415 -209.373 -209.373 -47.042 122

Udgifter til købsmoms 256.415 209.373 209.373 47.042 122

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 4.534 3.200 3.200 1.334 142
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Nettoeffekten af momsrefusionsordningen er en udgift på 4,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end i bud-
gettet. Tilbagebetalingen af refusion af købsmoms vedrører i alt overvejende grad huslejeindtægter fra egne 
lejemål, som tilbagebetales til momsrefusionsordningen med 7,5 %.  
  

 Renter  

I nedenstående tabel fremgår de overordnede renteposter:   

 

Som det fremgår af tabellen er de regnskabsmæssige afvigelser på de forskellige renteposter i forhold til 
budgettet beskedne. Der har ikke været givet nogle tillægsbevillinger i løbet af året. Samlet set er der mer-
indtægter på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.   

Kommunen har netto en renteudgift af likvide aktiver (kassebeholdningen) på 0,1 mio. kr., hvilket er en rela-
tiv lav renteudgift taget i betragtning af, at kommunen betaler en negativ rente for bankindestående (0,55 % i 
rente på bankindestående/kontantbeholdning på over 25 mio. kr. svarende til en renteudgift af bankindestå-
ende på 1,9 mio. kr.). Det positive resultat er således opnået ved at have en del af kommunens likvide akti-
ver, som en realobligationsbeholdning, hvor afkastet har været på 1,8 mio. kr. i 2021.  

Den største absolutte afvigelse vedrører renteudgifter af langfristet gæld, hvor udgiften er 1 mio. kr. lavere 
end budgettet. 
 
 
 Driftsudgifter i alt på det skattefinansierede område  

Som det fremgår af finansieringsoversigten er der på det skattefinansierede område et samlet mindreforbrug 
i forhold til det oprindelige budget på i alt 307,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 55,8 mio. kr. i forhold til det 
korrigerede budget.  
Mindreforbruget i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med, at kontoen for indbetalin-
gen til Lønmodtagernes Feriefond er overført fra en driftskonto under politisk ledelse og administration til 
konto under finansielle poster (balanceforskydninger), som følge af ændret konteringspraksis. Den bevil-
lingsmæssige omplacering af budgetbeløbet på 260 mio. kr. er givet i Økonomisk rapportering pr. 30.6.2021.  
Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget er specificeret på de forskellige driftsbevillinger.  
 
For en detaljeret beskrivelse af afvigelser mellem regnskab og budget henvises til hæfte 1, hvor der følges 
op på regnskabsresultatet inden for de enkelte bevillingsområder. Der kan også henvises til de generelle be-
mærkninger til regnskab 2021 på side 2 i hæfte 1.  
 
Overførsel af uforbrugte midler (genbevillinger) fra regnskab 2021 til budget 2022 

Kommunalbestyrelsen har på møde i marts 2022 behandlet overførsler af uforbrugte midler (genbevillinger) 
fra regnskab 2021 til budget 2022 for drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud. 
 
På driftsområdet er der søgt overførsler på i alt 3,5 mio. kr., hvilket fremgår af tabellen nedenfor: 
 

RENTER 

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget

Afvigelse ift. 
korrigeret 

budget 

Forbrugs-
procent

Renter af likvide aktiver 142 200 200 -58 71

Renter af kortfristede tilgodehavender -356 -400 -400 44 89

Renter af langfristede tilgodehavender -2.411 -2.030 -2.030 -381 119

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -18.695 -18.947 -18.947 252 99

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 133 0 0 133

Renter af langfristet gæld 24.856 25.837 25.837 -981 96

Kurstab, kursgevinster og garantiprovision -6.796 -7.469 -7.469 673 91

I alt -3.128 -2.809 -2.809 -319 111
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Note: Fortegn: Negative tal reducerer budget - positive forhøjer budget. 
Beløbet under ”Forebyggelse, rehabilitering og pleje” skal ses i sammenhæng med manglende indtægter på 17,7 mio. kr. vedrørende 
forskellige statslige puljer. Udbetalingerne blev fra statslig side forsinket i 2021, og vil derfor indgå i regnskabet for 2022. 

Herudover er der på anlægsområdet søgt overført i alt 230,7 mio. kr. (heraf 66,2 mio. kr. vedr. det brugerfi-
nansierede område), som primært skyldes tids- og betalingsforskydninger vedrørende anlægsprojekter.  

Der er overført en tidsforskudt lånoptagelse på i alt 110,4 mio. kr. som følge af tidsforskydninger mv. i de 
bagvedliggende anlægsudgifter. 49,4 mio. kr. vedrørende lån til fjernvarmeudbygningen, 51 mio. kr. til ældre-
boligerne på Stolpehøj og 4,9 mio. kr. til boligerne på Bank Mikkelsens Vej. Herudover genbevilges lån på 
0,8 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, 1,3 mio. kr. til havnelån og 3,0 mio. kr. til brandsikring. 

Herudover er der overført udgift på i alt 20,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud (indskud i Landsbyg-
gefonden). 9,8 mio. kr. vedrører familie- og ungdomsboligerne ved Sløjfen, 6,0 mio. kr. til ungdomsboligerne 
på Niels Steensens Vej og 4,8 mio. kr. til Ungdomsboligerne på adressen Ved Ungdomsboligerne 32-60. 

 Strukturelt driftsresultat

Det strukturelle driftsresultat i kommunens regnskab for 2021 viser et overskud på 225,8 mio. kr. mod et for-
ventet overskud på 165,4 mio. kr. i det korrigerede budget. Forskellen hænger primært sammen med lavere 
driftsudgifter (Serviceudgifter) i forhold til det korrigerede budget.  
Kommunens strukturelle driftsresultat består på den ene side af indtægter fra skatter fratrukket udgifter til 
udligning til andre kommuner og renter og på den anden side af kommunens driftsudgifter og udgifter til af-
drag på lån på det skattefinansierede område. 

Genbevilling fra Genbevilling fra 
Beløb i mio. kr. 2020 til 2021 2021 til 2022

Teknik og Miljø 3,3 4,1
34  Park og Vej/Klima, Natur og Miljø 3,3 4,1

Kultur, Unge og Fritid 1,5 1,8
38 Fritid 0,2 0,2
39 Unge 0,2 0,6
40 Kultur 1,1 1,0

Børn og Skole 19,8 14,3
42 Skole og Fritid 10,6 11,8
44 Dagtilbud for småbørn 2,3 -0,1
46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 5,3 1,9
47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 1,7 0,7

Social og Sundhed 0,3 -24,1
50 Borgere med handicap 2,9 2,7
53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje -2,6 -26,8

Erhverv og Beskæftigelse 0,0 0,0
72 Arbejdsmarkedet 0,0 0,0

Politisk ledelse og administration 3,9 6,6

Beredskabet 0,4 0,7
34 Brand 0,4 0,7

Gentofte Ejendomme 1,0 0,1

Serviceudgifter i alt 30,2 3,5

Forsyning (brugerfinansieret) 0,0 0,0

Driftsudgifter i alt 30,3 3,5

OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2021 TIL 2022
(SAMMENLIGNET MED ÅRET FØR)
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 Anlægsudgifter – skattefinansieret  

Anlægsudgifterne på det skattefinansierede område blev på 297,4 mio. kr., hvilket er 170,6 mio. kr. lavere 
end det korrigerede budget. Regnskabet er 74,4 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget på 
371,8 mio. kr. Afvigelserne kan henføres til mindre afvigelser på mange projekter og mindreforbruget vedrø-
rer alle områder (jf. finansieringsoversigten).  
 
På anlægsområdet er der generelt betydelige tidsforskydninger i projekternes færdiggørelse. 
 
 
 Afdrag på lån  

 

Regnskabet er 15,1 mio. kr. lavere end budget. Afvigelsen skyldes primært lavere afdrag på kommunens æl-
dreboliglån. Der henvises til politisk sag i januar 2022 om godkendelse af genbevilling på 16 mio. kr. fra 2021 
til 2022 til indfrielse af restgæld (da lånindfrielsen først sker 28. februar 2022) i den kommunale almene æl-
dreboligafdeling Ordruplund, som ændrer funktion til kommunal døgnrehabilitering og derfor nedlægges som 
almen ældrebolig-afdeling. 

Kommunen har ikke lån i udenlandsk valuta og har heller ikke indgået valuta- og renteswap aftaler. Kommu-
nens lån er helt overvejende fastforrentede. 

 

 Det takstfinansierede område /forsyningsvirksomheder  

Regnskabsresultatet for forsyningsvirksomhederne består af forskellen mellem de samlede udgifter og ind-
tægter for drift, anlæg, afdrag (se oversigt ovenfor) og låneoptagelse (se forklaringer nedenfor). Resultatet 
blev i 2021 et underskud på 1,7 mio. kr., hvor der i det korrigerede budget var et forventet overskud på 18,9 
mio. kr.  

Forsyningsvirksomhedernes regnskabsresultat på driftsområdet er opgjort til et overskud på 30,4 mio. kr., 
mens det korrigerede budget er på 29,0 mio. kr. Der er mindreforbrug både på affald og genbrug og varme-
forsyningsområdet.   

Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarme, klima og affald/renovation) er opgjort til 60,4 mio. kr., 
svarende til et mindreforbrug på 66,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 126,6 mio. kr. Afvigelsen 
skyldes tidsforskydninger, i forbindelse med den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet, indkøb af affaldsbe-
holdere og indkøb af renovationsbiler. 

Forsyningsvirksomhederne er hvile-i-sig-selv virksomheder som har et løbende mellemværende med kom-
munen. Renovationen har et tilgodehavende på 29,8, mio.kr. (primo 2021: 46,3 mio. kr.), mens fjernvarmen 
har en gæld til kommunen på 1.005,0 mio. kr. (primo 2021: 990,2 mio. kr.), hvor sidstnævnte skal ses i sam-
menhæng med den store udbygning af fjernvarmenettet i kommunen igennem de seneste år. Der henvises i 
øvrigt til balanceopgørelsen. 

 

 

 

 

 

 

AFDRAG PÅ LÅN (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget

Afvigelse ift. 
korrigeret 

budget 

Forbrugs-
procent

Skattefinansieret 40.821 39.567 55.567 -14.746 73

Klimalån 3.883 3.838 3.838 45 101

Fjernvarme 36.638 37.065 37.065 -427 99

I alt 81.342 80.470 96.470 -15.128 84
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 Lånoptagelse i alt    

 

Der er generelt væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget, dels pga. tidsforskydninger i det 
bagvedlæggende anlægsprojekt, og dels pga. at tidspunktet for låneoptagelse vurderes løbende i forhold til 
kommunens likviditetsstyring.  

Forsyningsområdet 

Låneoptagelse på forsyningsområdet, der vedrører lån til fjernvarmeudbygningen og klimainvesteringer, bli-
ver på i alt 68,8 mio. mio. kr., hvoraf 18,8 mio. kr. vedrører 2020 (heraf 0,8 mio. kr. er klimalån), der er hjem-
taget i april 2021. Det er 50,8 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 119,7 mio. kr.  

Kommunalbestyrelsen har i november 2021 godkendt optagelse af lån på 50 mio. kr. vedrørende fjernvarme-
udbygningen. Restlån hjemtages i foråret 2022, når de låneberettigede udgifter for 2021 er endelige. 

Skattefinansierede område 

Kommunen har i 2021 optaget lån på i alt 83,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskabsresulta-
tet for 2020 er 140,2 mio. kr. lavere end korrigeret budget på 223,3 mio. kr. 

Låneoptagelsen på i alt 83,0 mio. kr. vedrører restlån for 2020, som er hjemtaget i april 2021.  

 
 
 Forskydning i deponering (Tidligere: ”forskydning i Investeringsbeholdning")  
 

 
 
Funktionen blev tidligere anvendt til registrering af forskydninger i investeringsbeholdningen. Investeringsbe-
holdningen blev i 2021 sammenlagt med kassebeholdningen i form af, at 276 mio. kr. (øvrige bevægelser) 
blev overført til kassebeholdningen, jf. også bemærkning under likvide beholdning.  

Derudover viser funktionen forskydningerne i kommunens deponeringsforpligtelser. I 2021 modtog kommu-
nen 22,3 mio. kr. i udlodning fra afvikling af HMN, hvor kommunen har valgt at deponere 80 pct. af provenuet 
fra udlodningen svarende til 17,9 mio. kr. Kommunen har valgt at deponere 80 pct, af provenuet i 10 år, og 

LÅNEOPTAGELSE  (SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE OG FORSYNING I ALT)

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 
Oprindeligt 

budget 
Korrigeret 

budget

Afvigelse ift. 
korrigeret 

budget 

Forbrugs-
procent

Fjernvarme -67.987 -31.774 -117.597 49.610 58

Klimalån -815 0 -2.088 1.273 39

Almene ældre- og handicapboliger -7.577 -59.459 -63.469 55.892 12

Havnelån 0 -2.100 -2.100 2.100

Brandsikring -13.461 -25.700 -25.700 12.239 52

Låneoptagelse til finansiering af indefrysning 
af lån for boligejere -62.000 -70.000 -132.000 70.000 47

I alt -151.840 -189.033 -342.954 191.114 44
Heraf 
Forsyning -68.802 -31.774 -119.685 50.883 57
skattefinansieret -83.038 -157.259 -223.269 140.231 37

FORSKYDNING I DEPONERING

Beløb i 1.000 kr. Regnskab
Oprindeligt 

budget
Korrigeret 

budget

Afvigelse 
ift. 

korrigeret 

Nye deponeringer 17.874 0 17.874 0
Frigivelse fra deponering -13.985 -14.789 -14.789 804
Øvrige bevægelser -276.006 25.404 25.404 -301.410
FORSKYDNING I DEPONERING I ALT -272.116 10.615 28.489 -300.605

8



 
 ØKONOMI  GENTOFTE-BERETNING 2021 

 
 

  

 

betale en afgift på 20 pct. af provenuet fremfor at betale en afgift på 60 pct., hvis kommunen undlader at de-
ponere.  

Kommunens deponeringer kan løbende frigives med 1/10-del om året og hvis kommunen har uudnyttede 
lånemuligheder. I 2021 er der samlet frigivet 14,0 mio. kr. fra deponeringen. 

 
 Balanceforskydninger   
 
Afvigelse som vedrører budgetlagte poster: 
Under balanceforskydninger er der et forventet mindreforbrug til grundkapitallån (indskud i Landsbyggefon-
den) på 20,6 mio. kr. Et beløb der er søgt genbevilget til 2022 (jf. afsnit ovenfor)  
 
Der er indbetalt 213 mio.kr. af de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond (eksklusiv de takstfi-
nansierede institutioner), hvilket er 47 mio. kr. mindre end det budgetlagte beløb på 260 mio. kr., der som 
tidligere nævnt er flyttet fra en driftskonto til balanceforskydninger i forbindelse med Økonomisk rapportering 
pr. 30.6.2021. 
 
Balanceforskydningerne er endvidere påvirket af et væsentligt lavere udlån til lån til betaling af ejendoms-
skatter (pensionistlån), idet der i løbet af 2021 er indfriet 6,3 mio. kr. i forhold til et skønnet udlån på 2,2 mio. 
kr. i oprindeligt budget - dvs. flere pensionister har indfriet deres lån end forventet. Med andre ord er der en 
mindreudgift på 8,5 mio. kr. i forhold til budget.  
Det skal tilføjes, at indfrielsen på 6,3 mio. kr. har resulteret i, at kommunens udlån til pensionister pr. 
31.12.2021 er på 328,3 mio. kr. fordelt på 1.131 lån. 
 
I modsatte retning er der en merudgift på 3,5 mio. kr. vedrørende udlån til betaling af stigninger i grundskyld. 
Kommunen har budgetteret med et øget udlån på 70 mio. kr., der er kommunens udgift til den lovbundne in-
defrysning af stigninger i grundskylden i 2021. (Udgiften modsvares af tilsvarende budgetlagte lån i 2021), 
mens regnskabet udviser en forøgelse på 73,5 mio. kr.  
Det skal nævnes, at kommunens udlån, der vedrører grundskyldsstigninger, ultimo 2021 er på 206,2 mio. kr. 
- dvs. en forøgelse på 73,5 mio. kr. i forhold til ultimo 2020. Kommunens udlån er fordelt på 23.157 lån. 
 
 
Afvigelse som vedrører ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger: 
Den øvrige del af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i overvejende grad ikke budgetlagte 
regnskabstekniske forskydninger, herunder bl.a. mellemregninger mellem årene (forskydninger i forbrug mel-
lem regnskabsårene).  
Den største afvigelse i forhold til de ikke budgetlagte regnskabstekniske forskydninger vedrører effekten af, 
at fremrykningen af leverandørbetalinger, som kommunen fra midten af marts 2020 har iværksat for at af-
hjælpe likviditetsmæssigt trængte virksomheder som følge af corona-krisen, ophørte ved udgangen af 3. 
kvartal 2021. Teknisk set er der tale om en forskydning/forhøjelse i kommunens kortfristede gæld i form af en 
senere betaling af fakturaer fra kommunens side. 
 
 

 Likvid beholdning ultimo 2021  
Kommunens likvide beholdning (kassebeholdning) var ved udgangen af 2021 på 362,2 mio. kr. Dette svarer 
til en forøgelse af kassebeholdningen på netto 57,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020, hvor kommunens likvide 
beholdning var på 304,4 mio. kr. kommunens regnskab udviser et ”ordinært” finansieringsunderskud på 
218,3 mio. kr. i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære indbetaling til Lønmodtager-
nes Feriefond vedrørende de indefrosne feriepenge. Kommunens investeringsbeholdning blev i december 
2021 sammenlagt med kassebeholdningen, hvilket isoleret set har forøget den opgjorte kassebeholdning 
med 276 mio. kr.  

Gennemsnitslikviditeten (”likviditeten efter kassekreditreglen” dvs. gennemsnittet af de daglige likvide be-
holdninger over de foregående 12 måneder) var ved udgangen af 2021 på 458 mio. kr. Gennemsnitslikvidite-
ten er aftaget med 13,3 mio. kr. i forhold til slutningen af 2020. Kommunens likviditet pr. 31.12.2021 kan fort-
sat betragtes som solid.  
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Anvendt regnskabspraksis   

 

I det følgende beskrives i hovedtræk, den regnskabspraksis der er lagt til grund ved aflæggelse af kommu-
nens årsregnskab for 2021.    
 
Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastsat af Inden-
rigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. 
Regnskabet er et totalregnskab og omfatter alle drifts-, anlægs-, finans- og kapitalposter. Årsregnskabet in-
deholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes til Kommunalbesty-
relsens konkrete bevillingsstyring. 
 
Alle kommunens aktiver (bygninger, grunde, maskiner osv.) er registreret, værdisat og indregnet i balancen 
under anlægsaktiviteter. Anlægsaktiverne afskrives i takt med brugen af aktivet. I udgiftsregnskabet udgifts-
føres hele anskaffelsesprisen i det år, aktivet anskaffes. Udgiftsregnskabet giver derfor et billede af kommu-
nens likviditetstræk. 
  
I balancen medtages også en periodisering af hensatte forpligtigelser (tjenestemandspensioner og arbejds-
skadeerstatning) og leasingaftaler, samt varelagre med væsentlige forskydninger. 
 
 
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 

Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, jf. trans-
aktionsprincippet.  
 
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. An-
læg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori anlægget/aktivet er endeligt færdiggjort og klar til anven-
delse. 
 
Generelt om indregning og måling 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  
 
Materielle anlægsaktiver   

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum 
på over 100.000 kr. (uanset om anskaffelsen er sket som drift eller anlæg) måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 
 
Ejendomme erhvervet før 1. januar 1999 måles til den offentlige vurdering pr. 1. januar 2004 med tillæg af 
forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger efter denne dato. 
 
For øvrige aktiver erhvervet før 1. januar 1999, hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikker-
hed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akku-
mulerede afskrivninger efter denne dato. 
 
Hvis et aktiv værdiforøges - f.eks. at aktivet forbedres/renoveres for mere end 100.000 kr. med den virkning, 
at aktivets kapacitet forøges, kvalitet forbedres eller levetid forlænges - aktiveres værdiforøgelsen.  
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid. 
Afskrivninger foretages lineært ud fra aktivernes forventede levetider (i henhold til Bolig- og Indenrigsministe-
riets regler): 
 
Bygninger: 
 Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l.       50 år                                         
 Skole, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, driftsbygninger, idrætsanlæg mv. maks.   30 år 

Maskiner, større specialudstyr og transportmidler:  
 Entreprenørmateriel, større maskiner, ekskl. biler                                                             15 år 
 Specialudstyr                                                        10 år 
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 Transportmidler                                                                                                                   5-8 år 
 
Inventar, IT-udstyr m.v.:                                                   
 Inventar, kontor- og institutionsinventar                                                                              3-5 år 
 Driftsmateriel så som legepladsudstyr, Værktøj, mv.                                                          10 år 
 IT-udstyr                                                                                                                       3 år 

Afskrivningstiderne er i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets retningslinjer.  

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er færdiggjort, påbegyndes af-
skrivning over anlæggets forventede levetid. Materielle anlægsarbejder under udførelse registreres til kost-
pris, og når der foreligger et anlægsregnskab værdiansættes anlægget/aktivet endeligt. 
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer, havne m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver 
(arealer til rekreative formål, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande m.v.) indregnes ikke i balancen. 
 
 
Immaterielle anlægsaktiver   
Immaterielle aktiver (Patenter, Software til IT og rettigheder m.v.) indgår i regnskabet. Indregning sker, hvis 
aktivet forventes anvendt i mere end et år og kostprisen overstiger 100.000 kr. samt at det immaterielle an-
lægsaktiv er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt.  
Der foretages ikke opskrivning på immaterielle anlægsaktiver, men levetiden vurderes individuelt dog maksi-
malt 10 år. 
 
Omsætningsaktiver - Varebeholdninger og lagre 
Varebeholdninger og lagre indregnes såfremt værdien overstiger 1. mio. kr. Udgør værdien mellem 100.000 
kr. – 1 mio. kr. foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem 
årene. Kommunen fastsætter selv væsentlighedskriteriet.  
Gentofte Kommune har valgt væsentlighedskriteriet som ”at forskydningen skal overstige 50 % af primo be-
holdningen (beholdningen fra opgørelsestidspunktet et år før) og overstige 10 % af bruttoudgiften på den 
funktion eller det sted, hvor forskydningen registreres”.  
 
Varebeholdninger måles til kostpris (tillagt evt. forarbejdningsomkostninger) og ved værdiregulering af til/af-
gang anvendes FIFO (First-In-First-Out).   
 
Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi foretages 
nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi (Dvs. den forventede salgspris med fradrag af eventuelle 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger til at effektuere salget). 
 
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne. 
 
Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger til videresalg  
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt, der er truffet beslutning om salg (på 
det tidspunkt der er givet anlægsbevilling). Således skifter aktivet status fra anlægsaktiv til omsætningsaktiv 
fra det øjeblik, der er truffet beslutning om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i den kommu-
nale opgavevaretagelse. 
 
Arealerhvervelsen (grunde og bygninger) og løbende omkostninger måles til kostpris, men hvis anskaffelse 
er sket før 1. januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004. 
 
Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med at salget sker. 
 
Øvrige omsætningsaktiver 
Værdipapirer optages til salgskurs pr. 31. december 2021.  
 
Pantebreve, bankindskud og kontantbeholdning er også omsætningsaktiver og indregnes til nominel værdi. 
 
Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender og udlæg vedr. forsyningsvirksomhederne) 
Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbe-
grænsning. 
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Interessentskaber, som Gentofte Kommune har medejerskab i, f.eks. HMN, Novafos, Lynettefællesskabet og 
I/S Vestforbrænding er i balancen indregnet, som en ejerandel af egenkapital (den indre værdis metode) ud 
fra det senest foreliggende årsregnskab. 

Investeringsbeholdningen optages til salgskurs pr. 31. december 2021. Øvrige finansielle anlægsaktiver må-
les til nominel værdi.   

Finansielt leasede materielle anlægsaktiver 
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele 
forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til dagsværdien 
eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 
Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingsaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en 
tilnærmet værdi for denne. 
Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige. 

Egenkapital 
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede principper (denne 
del af egenkapitalen kaldes ”fysisk egenkapital”) og balancekonto, som er et udtryk for den finansielle egen-
kapital. 

Hensatte forpligtigelser 
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligti-
gelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk 
på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligti-
gelsen. 

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte optages i 
balancen. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedr. tjene-
stemænd. 

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort pr. 31.december 2021 på 
baggrund af en genberegning af den faktiske udbetaling og frem til modtageren kan modtage folkepension. 
Genberegning sker hvert 5. år. 

Prioritetsgæld 
Prioritetsgæld registreres til nominel værdi (restgæld) pr. 31. december 2021. 

Finansielt leasede anlægsaktiver 
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og 
måles til nominel værdi.  

Andre finansielle forpligtigelser  
Andre finansielle forpligtelser (gæld til realkreditinstitutter, leverandører, andre myndigheder mv.) indregnes 
til nominel værdi. 
Endvidere er der udarbejdet oversigt over kautions- og garantiforpligtelser (f.eks. garantier til lån for forsy-
ningsvirksomheder). 
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Økonomioversigter 

 

Årsregnskabet indeholder en række oversigter.  
De regnskabsmæssige oversigter mv. tjener som grundlag for bl.a.: 
 
 Vurderingen af regnskabet set i forhold til budgettet 
 Vurdering af kommunens økonomiske situation 
     

De obligatoriske oversigter - bortset fra regnskabsopgørelse, finansierings-
oversigt og oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, der er opstil-
let andet sted i Gentofte-Beretning 2021 – er vist på de efterfølgende sider. 
 

 

 

 

 

Indenrigs- og Boligministeri-
ets krav til oversigter og rede-
gørelser   
Kommunens årsregnskab inde-
holder følgende oversigter og re-
degørelser, der skal forelægges 
Kommunalbestyrelsens medlem-
mer: 
 

 Regnskabsopgørelse 
 Finansieringsoversigt 
 Oversigt over overførte 

uforbrugte driftsbevillin-
ger (”genbevillinger”) 

 Regnskabsoversigt (be-
villingsoversigt) 

 Bemærkninger til regn-
skabet 

 Anlægsregnskaber 
 Anvendt regnskabs-

praksis 
 Balance 
 Oversigt over kautions- 

og garantiforpligtelser 
 Personaleoversigt 
 Udførelse af opgaver for 

andre offentlige myndig-
heder 
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Regnskab  2021

Hele 1.000 kr.

Driftsresultat (brutto) - specifikation på driftsbevillinger

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

I ALT 6.092.231 -1.694.234 6.515.483 -1.808.951 221.490 -472.759

FORSYNING 339.551 -369.995 334.766 -364.572 1.600 -760

PARK OG VEJ, KLIMA, NATUR OG MILJØ 204.130 -46.628 196.252 -42.484 5.631 -369

FRITID 85.739 -9.600 92.668 -16.495 5.502 -2.941

UNGE 9.122 -                   9.992 -10 205 -488

KULTUR 78.278 -18.516 85.618 -24.633 2.371 -3.124

SKOLE OG FRITID 887.566 -138.409 961.530 -196.952 18.277 -23.390

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN 502.174 -156.778 501.012 -149.130 18.708 -25.883

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE 261.234 -44.084 264.931 -39.298 13.628 -9.567

SOCIALE INSTITUTIONER FOR FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE 142.223 -140.918 171.253 -179.994 12.971 -3.202

BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE 721.049 -314.802 731.353 -306.789 19.548 -13.452

FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE 1.324.111 -135.756 1.323.361 -135.006 17.847 -27.678

ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER 729.960 -161.143 776.910 -175.494 49.759 -83.682

POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION MV. (INKL. GENTOFTE EJENDOMME) 789.373 -156.213 1.028.988 -158.539 54.271 -278.223

BEREDSKABET 17.719 -1.393 36.849 -19.555 1.173 -                       

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevillinger 2021
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

GENTOFTE BEREDSKAB 17.719 -1.393 36.849 -19.555 1.173 - 

00

17.719 -1.393 36.849 -19.555 1.173 - 

55 Diverse udgifter og indtægter - -132 - -142 - - 

93 Diverse udgifter og indtægter - -132 - -142 - - 

58 Redningsberedskab 17.719 -1.261 36.849 -19.413 1.173 - 

95 Redningsberedskab 17.719 -1.261 36.849 -19.413 1.173 - 

339.551 -369.995 334.766 -364.572 1.600 -760

30 Forsyning 339.551 -369.995 334.766 -364.572 1.600 -760

01 Forsyningsvirksomheder mv. 339.551 -369.995 334.766 -364.572 1.600 -760

22 Forsyningsvirksomheder 250.416 -293.742 246.842 -290.106 1.600 -760

03 Varmeforsyning 250.416 -293.742 246.842 -290.106 1.600 -760

35 Spildevandsanlæg 1.379 -4.986 1.277 -5.172 - - 

46 Klimainvesteringer 1.379 -4.986 1.277 -5.172 - - 

38 Affaldshåndtering 87.756 -71.267 86.647 -69.294 - - 

60 Generel administration 18.883 -12.417 22.882 -14.343 - - 

61 Ordninger for dagrenovation 25.257 -21.460 25.322 -20.074 - - 

62 Ordninger for stor- og haveaffald 13.657 -11.072 10.839 -8.735 - - 

63 Ordninger for glas, papir og pap 12.195 -5.894 12.791 -10.381 - - 

64 Ordninger for farligt affald 1.947 -1.982 1.696 -1.336 - - 

65 Genbrugsstationer 15.817 -18.443 13.117 -14.425 - - 

TEKNIK OG MILJØ 

(FORSYNING)

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021

BEREDSKAB

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

204.130 -46.628 196.252 -42.484 5.631 -369

PARK OG VEJ/KLIMA, NATUR 

OG MILJØ 204.130 -46.628 196.252 -42.484 5.631 -369

00 Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
44.097 -26.250 54.477 -27.289 247 -270

52 Miljøbeskyttelse mv. 6.852 -6.135 8.491 -6.860 247 -            

87 Miljøtilsyn - virksomheder 41 -28 36 -57 -            -            

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, 

tilsyn m.v.
1.227 -              1.632 -            247 -            

93 Diverse udgifter og indtægter 5.584 -6.107 6.823 -6.803 -            -            

28 Fritidsområder 20.006 -6.322 25.411 -7.581 -            -262

20 Grønne områder og naturpladser 20.006 -6.322 25.411 -7.581 -            -262

35 Kirkegårde 17.239 -13.793 20.575 -12.848 -            -8

40 Kirkegårde 17.239 -13.793 20.575 -12.848 -            -8

02 Transport og infrastruktur 152.022 -20.377 134.764 -15.195 5.384 -99

22 Fælles funktioner 53.043 -7.070 41.858 -4.369 1.000 -99

01 Fælles formål 8.875 -              14.667 -            1.000 -            

03 Arbejder for fremmed regning 4.515 -5.391 3.046 -3.070 -            

05 Driftsbygninger og -pladser 37.738 -265 22.868 -            -            -99

07 Parkering 1.915 -1.415 1.277 -1.299 -            -            

28 Kommunale veje 43.472 -1.460 40.890 -1.531 1.800 -            

11 Vejvedligeholdelse mv. 22.604 -1.460 21.922 -1.531 -            -            

12 Belægninger mv. 13.536 -              13.693 -            -            -            

14 Vintertjeneste 7.333 -              5.275 -            1.800 -            

32 Kollektiv trafik 46.471 -              46.048 -            -            -            

31 Busdrift 46.471 -              46.048 -            -            -            

35 Havne 9.036 -11.847 5.968 -9.295 2.584 -            

41 Lystbådehavne mv. 9.036 -11.847 5.968 -9.295 2.584 -            

06 Fællesudgifter og 

administration mv.
8.011 -              7.011 -            -            -            

45 Administrativ organisation 8.011 -              7.011 -            -            -            

55 Miljøbeskyttelse 8.011 -              7.011 -            -            -            

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021

TEKNIK OG MILJØ                             

(SKATTEFINANSIERET)
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

173.139 -28.115 188.278 -41.138 8.078 -6.553

FRITID 85.739 -9.600 92.668 -16.495 5.502 -2.941

00

55.503 -9.107 60.416 -15.521 5.391 -2.831

32 Fritidsfaciliteter 55.503 -9.107 60.416 -15.521 5.391 -2.831

31 Stadion og idrætsanlæg 55.503 -9.107 60.416 -15.521 5.391 -2.831

03 Undervisning og kultur 30.235 -493 32.252 -974 111 -110

22 Folkeskolen m.m. 1.984 -315 1.986 - - - 

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.984 -315 1.986 - - - 

38

28.251 -178 30.266 -974 111 -110

70 Fælles formål 193 - 317 - - - 

72 Folkeopl. voksenundervisning 8.846 -392 9.862 -974 - - 

73 Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde 7.933 213 8.503 - 111 - 

74 Lokaletilskud 11.279 - 11.584 - - -110

UNGE 9.122 - 9.992 -10 205 -488

03 Undervisning og kultur 9.122 - 9.992 -10 205 -488

22 Folkeskolen m.m. 10.800,00  -10.800,00 - - - - 

01 Folkeskoler 11 - - - - - 

08 Kommunale specialskoler og 

interne skoler i 

dagbehandlingstilbud og på 

anbringelsessteder,jf. 

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 

stk. 5

- -11 - - - - 

35 Kulturel virksomhed 4.945 - 3.849 - 205 - 

64 Andre kulturelle opgaver 4.945 - 3.849 - 205 - 

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 4.167 - 6.143 -10 - -488

76 Ungdomsskolevirksomhed 4.167 - 6.143 -10 - -488

KULTUR 78.278 -18.516 85.618 -24.633 2.371 -3.124

03 Undervisning og kultur 78.278 -18.516 85.618 -24.633 2.371 -3.124

22 Folkeskolen m.m. 249 - - - 431 - 

1 Folkeskoler 249 - - - 431 - 

32 Folkebibloteker 49.698 -12.625 56.058 -18.566 1.289 -3.021

50 Folkebibloteker 49.698 -12.625 56.058 -18.566 1.289 -3.021

35 Kulturel virksomhed 24.458 -3.599 26.272 -4.741 651 38

60 Musser 4.622 -631 5.676 -2.220 436 200

61 Biografer 500 - 662 - - -162

62 Teatre 6.300 -2.342 6.236 -2.340 - - 

63 Musikarrangementer 5.492 - 5.360 - 100 - 

64 Andre kulturelle opgaver 7.544 -626 8.338 -181 115 - 

38
Folkeoplysning og Frtidsaktiviteter 3.873 -2.291 3.288 -1.326 - -141

75 Fritidsaktiviteter uden for

folkeoplysningsloven 3.873 -2.291 3.288 -1.326 - -141

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021

KULTUR, UNGE OG FRITID

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger

Folkeoplysning og 

fritidsaktiviteter mv.
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

1.793.197 -480.189 1.898.726 -565.374 63.583 -62.042

SKOLE OG FRITID 887.566 -138.409 961.530 -196.952 18.277 -23.390

03 Undervisning og kultur 885.344 -138.409 959.339 -196.952 18.277 -23.388

22 Folkeskolen m.m. 853.303 -136.153 928.798 -195.728 16.424 -23.199

01 Folkeskoler 411.578 -7.336 408.148 -1.776 -            -10.924

02 Fællesudgifter for kommunens 

samlede skolevæsen
58.611 -35.175 44.182 -26.322 7.600 -            

05 Skolefritidsordninger 124.965 -82.297 149.896 -90.670 6.903 -9.473

06 Befordring af elever i grundskolen 7.228 -              6.359 -            -            -            

07 Specialundervisn. i regionale tilbud 6.371 -              6.435 -            -            -            

08 Kommunale specialskoler, jf. 

folkeskolelovens § 20
117.575 -11.345 186.953 -76.960 -2.525 -            

09 Efter- og videreuddannelse i 

folkeskolen
842 -              -            -            2.730 -            

10 Bidrag til statslige og private skoler 109.101 -              111.865 -            -            -2.765

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.360 -              8.644 -            1.716 -            

15 Uddannelses- og erhvervsvejledning 6.672 -              6.316 -            -            -37

30 Ungdomsuddannelser 7.917 -              6.115 -            1.778 -            

42 Forberedende Grunduddannelse 5.380 -              4.076 -            1.304 -            

44 Produktionsskoler 23 -              -            -            -            -            

43 Forsørgelse til elever på 

Forberedende Grunduddannelse 

samt elevløn
2.261 -              2.039 -            474 -            

45 Erhvervsgrunduddannelsers 

skoleophold
254 -              -            -            -            -            

38 Folkeoplysning og 

fritidsaktiviter mv. 
24.124 -2.256 24.426 -1.224 75 -189

76
Ungdomsskole virksomhed 24.124 -2.256 24.426 -1.224 75 -189

05 Sociale opgaver og 

beskæftigelse mv.
2.222 -              2.191 -            -            -2

25 Dagtilbud til børn og unge 165 -              -            -            -            -2

16 Klubber og andre 

socialpædagogiske fritidstilbud
-            -              -            -            -            -2

19  Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, 
165 -              -            -            -            -            

28 Tilbud til børn og unge med 

sørlige behov
2.057 -              2.191 -            -            -            

25 Særlige dagtilbud og særlige 

klubber
2.057 -              2.191 -            -            -            

DAGTILBUD FOR SMÅBØRN 502.174 -156.778 501.012 -149.130 18.708 -25.883

05

502.174 -156.778 501.012 -149.130 18.708 -25.883

25 Dagtilbud til børn og unge 490.649 -156.778 491.774 -149.130 18.708 -25.883

10 Fælles formål 44.435 -27.216 45.296 -12.509 7.251 -9.262

11 Dagpleje 6.989 -1.851 9.027 -2.295 -            -702

14 Dagsinstitutioner 421.569 -127.711 424.513 -134.326 9.500 -15.919

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, private fritidshjem
17.656 -              12.938 -            1.957 -            

28 Tilbud til børn og unge med 

sørlige behov
11.525 -              9.238 -            -            -            

25 Særlige dagtilbud og særlige 

klubber
11.525 -              9.238 -            -            -            

Tillægsbevilling 2021

BØRN OG SKOLE

Sociale opgaver og 

beskæftigelse mv.

Regnskab 2021 Budget 2021
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

261.234 -44.084 264.931 -39.298 13.628 -9.567

03 Undervisning og kultur 23.372 -2.609 25.255 -4.593 772 -18

22 Folkeskolen m.m. 23.372 -2.609 25.255 -4.593 772 -18

02 Fællesudgifter for kommunens 

samlede skolevæsen
2.251 -              2.451 -            -            -18

04 Pædagogisk psykologisk 

rådgivning mv.
21.122 -2.609 22.804 -4.593 772 -            

04 Sundhedsområdet 57.671 -11.866 52.741 -10.601 4.151 -213

62 Sundhedsudgifter mv. 57.671 -11.866 52.741 -10.601 4.151 -213

82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning
2.080 -              496 -            1.450 -            

85 Kommunal tandpleje 42.523 -11.564 39.617 -10.001 651 -213

89 Kommunal sundhedstjeneste 13.068 -301 12.628 -600 2.050 -            

05

180.190 -29.609 186.935 -24.104 8.705 -9.336

22 Central refusionsordning -            -12.092 -            -8.064 -            -1.500

07 Indtægter fra den centrale 

refusionsordning
-            -12.092 -            -8.064 -            -1.500

28

158.087 -6.918 161.481 -4.019 7.954 -7.085

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. 

for børn og unge
19.534 -509 22.904 -318 215 -7.040

21 Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge
78.802 -510 85.402 -623 323 -2.517

22 Plejefamilier 20.526 -1.691 20.422 -            -            -600

23

Døgninstitutioner for børn og unge
31.331 -3.467 29.776 -3.078 3.664 3.072

24 Sikrede døgninstitutioner m.v for 

børn og unge
4.429 -741 2.977 -            623 -            

26 Afgørelser efter lov om 

bekæmpelse af 

ungdomskriminalitet

3.465 -              -            -            3.129 -            

57 Kontante ydelser 22.104 -10.599 25.454 -12.021 751 -751

72 Sociale formål 22.104 -10.599 25.454 -12.021 751 -751

142.223 -140.918 171.253 -179.994 12.971 -3.202

28

133.616 -132.305 162.498 -171.238 12.962 -3.345

20 Opholdssteder mv. for børn -            -2 886 -887 887 -886

21 Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge
29.600 -30.219 28.870 -32.097 2.695 -1.828

23 Døgninstitutioner for børn og unge 77.822 -71.323 100.220 -101.950 184 8.146

25 Særlige dagtilbud og særlige 

klubber
26.194 -30.760 32.522 -36.304 9.196 -8.777

38

8.608 -8.613 8.755 -8.756 9 143

42 Botilbud for personer med særlige 

sociale problemer
8.608 -8.613 8.755 -8.756 9 143

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021

Sociale opgaver og 

beskæftigelse mv.

Tilbud til børn og unge med 

særlige behov

SOCIALE INSTITUTIONER

Tilbud til børn og unge med 

særlige behov

Tilbud til voksne med særlige 

behov

FOREBYGGELSE OG 

SUNDHEDSFREMME
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

2.045.161 -450.559 2.054.714 -441.795 37.395 -41.130
BORGERE MED HANDICAP, 

PSYKISK SYGDOM OG 

SOCIALT UDSATTE 721.049 -314.802 731.353 -306.789 19.548 -13.452

00
780 -              335 -            -            -            

25 Faste ejendomme 780 -              335 -            -            -            

10 Fælles formål 37 -              -            -            -            -            

18 Driftssikring af boligbyggeri 743 -              335 -            -            -            

02 Transport og infrastructur 148 -              -            -            -            -            

28 Kommunale veje 148 -              -            -            -            -            

11 Vejvedligeholdelse mv. 148 -              -            -            -            -            

03 Undervisning og kultur 16.296 -106 15.209 -            922 -            

22 Folkeskolen m.m. 1.575 -4 1.640 -            -            -            

02 Fællesudgifter 175 -              -            -            -            -            

17 Specialpædagogisk bistand til 

voksne
1.400 -4 1.640 -            -            -            

30 Ungdomsuddannelser 14.721 -102 13.569 -            922 -            

46 Ungdomsuddannelse for unge 14.721 -102 13.569 -            922 -            

05

703.699 -314.696 715.809 -306.789 18.626 -13.452

22 Central refusionsordning -            -44.150 -            -38.227 -            -443

7 Indtægter fra den centrale 

refusionsordning
-            -44.150 -            -38.227 -            -443

28 Tilbud til børn og unge med 

særlige behov 
739 -              -            -            -            -            

21 Forbyggende foranstaltninger for 

børn og unge
249 -              -            -            -            -            

23

Døgninstitutioner for børn og unge
318 -              -            -            -            -            

25 Særlige dagtilbud og særlige 

behov
172 -              -            -            -            -            

30

9.553 -9 9.604 -            -            -            

27 Pleje og omsorg mv. af primært 

ældre undtaget frit valg af 

leverandør 

8.913 -              9.216 -            -            -            

29 Forebyggende indsats samt 

aflastningstilbud målrettet mod 

primært ældre

477 -              -            -            -            -            

31

163 -9 388 -            -            -            

38

650.513 -262.839 659.264 -260.898 17.600 -8.311

38

Personlig og praktisk hjælp og 

madservice til pers. med handicap. 1.497

-              

1

-            -            -            

39 Personlig støtte og pasning af 

personer m. handicap mv. 65.810 -9.340 62.284 -1.796 376
-            

44

6.983 -28 6.533 -963 1.985 -            

45 Behandling af stofmisbruger 11.859 -              11.824 -            662 -            

50
Botilbud til længerevarende ophold 98.782 -16.113 117.271 -15.320 2.272 -1.065

51 Botilbudslignende tilbud 245.796 -159.110 239.212 -142.851 7.019 -279

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring

Tilbud til voksne med særlige 

behov

Alkoholbehandling og 

behandlingshjem for alkohol-

skadede

Budget 2021

Tilbud til ældre og 

handicappede

Tillægsbevilling 2021

SOCIAL OG SUNDHED

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger

Sociale opgaver og 

beskæftigelse mv.

Regnskab 2021
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

52 Botilbud til midlertidigt ophold 82.741 -4.864 80.844 -5.549 496 -896

53 Kontaktperson- og 

ledsageordninger
6.215 -114 5.576 -            182 -            

58 Beskyttet beskæftigelse 18.624 -2.547 20.454 -2.878 80 -22

59 Aktivitets- og samværstilbud 91.937 -57.546 97.218 -78.297 4.130 -6.006

42 Boformer for personer med 

særlige sociale problemer 

(servicelovens §§ 109 og110)

20.268 -13.176 18.047 -13.244 398 -43

46 Tilbud til udlændinge 514 -541 217 -217 -            -            

65 Repatriering 514 -541 217 -217 -            -            

57 Kontante ydelser 41.361 -7.157 45.939 -7.447 1.026 -4.698

72 Sociale formål 4.319 -2.167 8.842 -4.490 -            -            

76 Boligydelse til pensionister - 

kommunal medfinansiering
22.445 -4.990 23.694 -1.413 -            -4.698

77 Boligsikring - kommunal 

medfinansiering
14.597 -              13.403 -1.544 1.026 -            

72

1.020 -              785 -            -            -            

99 Øvrige sociale formål 1.020 -              785 -            -            -            

06 Fællesudgifter og adm. 126 -              -            -            -            -            

45 Administrativ organisation 126 -              -            -            -            -            

52 Fælles IT og Telefoni 126 -              -            -            -            -            

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021

Støtte til frivilligt socialt arbejde 

og øvr. formål
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

FOREBYGGELSE, 

REHABILITERING OG PLEJE 1.324.111 -135.756 1.323.361 -135.006 17.847 -27.678

00 byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger 5.199
-              

4.607
-            -            -            

25 Faste ejendomme 5.199 -              4.607 -            -            -            

19 Ældreboliger 5.199 -              4.607 -            -            -            

04 Sundhedsområdet 402.506 -1 397.206 -322 3.085 26

62 Sundhedsudgifter mv. 402.506 -1 397.206 -322 3.085 26

81

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

af sundhedsvæsenet 310.385 -              306.977 -            -            -            

82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning
62.045 -1 58.248 -322 1.441 26

84 Vederlagsfri behandling hos fysio- 

terapeut
16.102 -              12.932 -            -            -            

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 12.828 -              15.827 -            1.644 -            

90 Andre sundhedsudgifter 1.146 -              3.222 -            -            -            

05

916.407 -135.756 921.548 -134.684 14.762 -27.704

22 Central refusionsordning -            -859 -            -1.180 -            -            

07
Indtægter fra den centrale 

refusionsordning -            -859 -            -1.180 -            -            

30

881.113 -132.705 870.294 -130.868 14.214 -28.246

26 Personlig og praktisk hjælp og 164.826 -7.254 159.260 -7.794 121 717

27 Pleje og omsorg mv. af primært 

ældre
517.392 -115.529 513.298 -111.070 14.093 -25.932

28 Hjemmesygepleje 55.630 -734 51.032 -            -            -88

29 Forebyggende indsats samt 

aflastningstilbud målrettet mod 
108.765 -7.979 112.068 -10.719 -            -2.920

31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring
33.391 -1.209 33.112 -1.285 -            -23

36 Plejevederlag og hjælp til 

sygeartikler o.lign. ved pasning
1.109 -              1.524 -            -            -            

38 Tilbud til voksne med særlige 

behov
30.858 -2.191 47.991 -2.636 548 542

38 Personlig og praktisk hjælp og 

madservice (hjemmehjælp) til 
7.005 -409 15.389 -964 548 562

39 Personlig støtte og pasning af 

personer med handicap mv. 
3.055 -              7.597 -            -            -            

41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring til 

personer med handicap

20.798 -1.782 25.005 -1.672 -            -20

72

4.435 -              3.263 -            -            -            

99 Øvrige sociale formål 4.431 -              3.263 -            -            -            

06 Fællesudgifter & administration m.v 4 -              -            -            -            -            

45 Administrativ organisation 4 -              -            -            -            -            

51 Sekretariat og forvaltninger 4 -              -            -            -            -            

Budget 2021 Tillægsbevilling 2021Regnskab 2021

Sociale opgaver og 

beskæftigelse mv.

Tilbud til ældre og 

handicappede

Støtte til frivilligt socialt arbejde 

og øvr. formål
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

729.960 -161.143 776.910 -175.494 49.759 -83.682
ARBEJDSMARKEDET OG 

OVERFØRSELSINDKOMSTER 729.960 -161.143 776.910 -175.494 49.759 -83.682

05

Sociale opgaver og 

beskæftigelse mv. 727.616 -161.143 774.587 -175.494 49.759 -83.682

46 Tilbud til udlændinge 27.784 -19.695 63.981 -47.138 231 -3.885

60 Selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram eller 

introduktionsprogram og 

introduktionsforløb m.v. 15.193 -16.639 50.817 -44.265

-            

-3.568

61 Kontanthjælp til udlændinge 

omfattet af 

integrationsprogrammet, 

integrationsydelse, 

selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse samt 

overgangsydelse m.v. 12.591 -3.056 13.164 -2.873 231 -317

48 Førtidspensioner og personlige 

tillæg 177.056 -9.441 166.522 -3.028 6.036
-            

66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 

eller senere 71.863
-              

71.664
-            

443
-            

67 Personlige tillæg mv. 5.607 -2.639 6.257 -3.028 -            -            

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 

2014 90.892 -6.802 82.154 -            2.736 -            

65 Seniorpension 8.695 6.447 -            2.857 -            

57 Kontante ydelser 350.694 -71.333 344.313 -62.376 36.102 -48.259

71 Sygedagpenge 133.029 -49.002 97.890 -37.091 31.966 -14.162

72 Sociale formål 2.398 -2.271 2.668 -2.677 -            -            

73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 76.443 -20.037 90.539 -21.570 4.136 -16.030

74 Kontanthjælp vedrørende visse 

grupper af flygtninge 12 -12 1.039 -1.038
-            -            

75 Afløb og tilbagebetalinger mv. 

vedr. aktiverede kontant- og 

uddannelses-hjælpsmodtagere
-            

-12

-            -            -            -            

78
Dagpenge til forsikrede ledige 138.813 152.177 -            -            -18.067

58

Revalidering, ressourceforløb 

og fleksjobsordninger 128.478 -52.877 138.661 -48.572 2.751 -17.519

80

Revalidering 4.938 -1.024 7.180 -1.610 435 -1.704

81 Løntilskud mv. til personer i 

fleksjob og personer i løntilskud 81.665 -42.485 78.263 -35.858 185 -6.029

82 Ressourceforløb og 

jobafklaringsforløb 31.463 -6.941 41.200 -8.497 1.834 -8.587

83

Ledighedsydelse 10.412 -2.426 12.018 -2.607 297 -1.199

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 43.603 -7.798 61.110 -14.380 4.639 -14.019

90 Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesndsats 30.022 -4.555 41.363 -4.389 -            -9.131

94 Løntilskud og indtil 2012 

pilotjobcentre 4.245 606 4.064 -782 9 -476

95 Løn til forsikrede ledige 170 4.105 -2.870 -            -635

96 Servicejob 125 -125 109 -106 -            

97 Seniorjob til personer over 55 år 2.374 -980 6.791 -4.027 2.927 -4.091

98 Seniorjob til personer over 55 år 6.667 -2.744 4.678 -2.206 1.703 314

06 Fællesudgift. og admin. mv. 2.344 2.323

48

2.344 -              2.323 -            -            -            

67 Vejledning og Erhvervsudvikling 2.344 -              2.323 -            -            -            

ARBEJDSMARKEDET OG 

OVERFØRSELSINDKOMSTER

Erhvervsudvikling, turisme og 

landdistrikter

Tillægsbevilling 2021Budget 2021Regnskab 2021
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

789.373 -156.213 1.028.988 -158.539 54.271 -278.223

POLITISK LEDELSE OG 

ADMINISTATION INKL. G.E.
789.373 -156.213 1.028.988 -158.539 54.271 -278.223

00

1.840 -              1.671 -56 -            -            

25 Faste ejendomme 1.840 -              1.671 -56 -            -            

15 Byfornyelse 1.702 -              1.513 -56 -            -            

18 Driftssikring af boligbyggeri 139 -              158 -            -            -            

02 Transport og infrastruktur 841 -              1.060 -            -            -            

22 Fælles funktioner 841 -              1.060 -            -            -            

01 Fælles formål 823 -              1.060 -            -            -            

35 Havne 18 -              -            -            -            -            

41 Lystbådehavne m.v. 18 -              -            -            -            -            

03 Undervisning og kultur 625 -              1.640 -            803 -            

22 Folkeskolen m.m. 366 -              1.640 -            -            -            

01 Folkeskoler 366 -              1.640 -            -            -            

35 Kulturel virksomhed 259 -              -            -            803 -            

64 Andre kulturelle opgaver 259 -              -            -            803 -            

04 Sundhedsområdet 1.289 -              2.052 -            -            -            

62 Sundhedsudgifter mv. 1.289 -              2.052 -            -            -            

90 Andre sundhedsudgifter 1.289 -              2.052 -            -            -            

05 Sociale opgaver og 

beskæftigelse m.v
20.496 -              18.779 -            60 -1

25

Dagtilbud m.v. til børn og unge
2.893 -              2.119 -            -            -            

10

Fælles formål 2.893
-              

2.119
-            -            -            

28 Tilbud til børn og unge med 2.843 -              2.319 -            -            -            

21 Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge 2.843
-              

2.319
-            -            -            

30 Tilbud til ældre -              5.575 -            -            -1

26  Personlig og praktisk hjælp og 

madservice (hjemmehjælp) til 
-              

5.575
-            -            

-1

32 Tilbud til ældre og 

handicappede 4.747
-              -            -            -            -            

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 

handicappede 4.747
-              -            -            -            -            

38 Tilbud til voksne med særlige 

behov 5.073
-              

3.178
-            

60
-            

50 Botilbud til længerevarende ophold 5.073 -              3.178 -            60 -            

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4.940 -              5.588 -            -            -            

95 Løn til forsikrede ledige 4.940 -              5.588 -            -            -            

06 Fællesudgifter og 

administration mv.
475.688 -35.438 742.080 -24.476 21.377 -279.022

42 Politisk organisation 11.730 -483 10.716 -77 -            -200

40 Fælles formål 1.080 -              846 -            -            -            

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.570 -7 6.906 -            -            -            

42 Kommissioner, råd og nævn 794 -476 933 -77 -            -200

43 Valg mv. 2.286 -              2.031 -            -            -            

POLITISK LEDELSE OG 

ADMINISTATION INKL. G.E.

Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021
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Regnskab 2021

 Drift

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

45 Administrativ organisation 336.032 -32.506 311.838 -11.499 9.103 -971

50 Administrationsbygninger 5 -              -            -            -            -            

51 Sekretariat og forvaltninger 198.403 -8.257 190.066 -9.154 8.531 -            

52 Fælles IT og telefoni 58.826 -3.505 58.232 -560 -            -471

53 Jobcentre 43.425 -3.504 43.810 -            236 -            

56 Byggesagsbehandling 9.481 -1.595 8.262 -1.785 -            -500

57 Voksen-, ældre- og handicapomr. -            -15.645 -13.350 -            3 -            

58 Det specialiserede børneområde 6.615 -              6.660 -            333 -            

59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 19.278 -              18.158 -            -            -            

52 Lønpuljer mv. 127.926 -2.448 419.526 -12.900 12.274 -277.851
70 Løn- og barselspuljer 19.340 -333 25.544 -            -            -284

71

Indbetalinger til Lønmodtagernes 

Feriemidler
-            -              

260.000
-            -            

-260.000

72 Tjenestemandspension 108.585 -              112.082 -            -            -2.560

74 Interne forsikringspuljer -            -2.115 -            -            -            -2.107

76 Generelle reserver -            -              21.900 -12.900 12.274 -12.900

Gentofte Ejendomme 288.594 -120.775 261.706 -134.007 32.031 800

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021
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Regnskab 2021

 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

371.265 -13.422 436.550 -23.300 282.342 -100.927

62.845 -2.439 41.500         -       85.109             -       

012203 Varmeforsyning 62.353 -2.439 41.500         -       67.836             -       

Elmålerskabe (FOF) 779        -            -               -       1.236             -       

Etablering af 

stikledninger (FOF)
31.512 -2.439 26.000         -       1.964             -       

Fjernvarmevekslere - 

(FOF)
16.250        -       15.500         -       2.736             -       

Fortsat udbygning etape 

1 (FOF)
13.565        -            -               -       59.400             -       

Renovering af 

fjernvarmesamlinger 

(FOF)

248        -            -               -       2.500             -       

013546 Klimainvesteringer 492        -            -               -       1.273             -       

Klimatilpasning 

Gentoftere
99        -            -               -       249             -       

Klimatilpasning 

Mosegårdsk.
393        -            -               -       1.024             -       

13866 Affaldshåndtering           -              -            -               -       16.000             -       

Indkøb af 

affaldsbeholdere
          -              -            -               -       6.000             -       

Indkøb af 2 el-

renovationsbiler
          -              -            -               -       10.000             -       

Tillægsbevilling 2021

Anlæg i alt 

Teknik- og Miljø (brugerfinansieret)

Regnskab 2021 Budget 2021

27



Regnskab 2021

 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

58.593 -176 65.300         -       21.579 -12.995

22320
Park og Vej/Klima, 

Natur og Miljø
          -              -            -               -            -                   -       

833  Anlæg - 833 48.057 -176 54.600         -       21.214 -12.995

002820 Fritidsområder 2.410        -       2.000         -       4.706 -4.158

Bellevue Strandpark - 

rådigh.
          -              -            -               -       4.155 -4.158

Parker og grønne 

områder
2.410        -       2.000         -       551             -       

005593
Diverse udgifter og 

indtægter
2.910        -       5.500         -            -       -1.342

Klima- og 

bæredygtighedstiltag 2.910        -       5.500         -            -       -1.342

022822 Vejanlæg 279 -103      -               -       1.635 -693

Supercykelsti 

Helsingørruten
279 -103      -               -       1.635 -693

022823

Standardforbedring

er af 

færdselsarealer

40.809 -73 42.400         -       13.651 -6.802

Belægningsplan - 

Cykelstier
325        -       23.500         -       7.759             -       

Belægningsplan - 10.581        -            -               -            -                   -       

Belægningsplan - 

Vejbrønde
11.036        -            -               -            -                   -       

Belægningsplan - Veje 5.650        -               -            -                   -       

Bydelscentre - rådigh.           -              -       2.400         -            -       -1.667

Klimatilpasning 

Smakkegårdsvej/Høeghs

mindevej

          -              -       2.000         -            -       -2.000

Kystvejen - promonade, 

syd
2.195        -            -               -       3.179             -       

Kystvejen - Vejanlæg, 

midt
11        -            -               -            -                   -       

LED vejbelysning 5.301        -       4.800         -       1.690             -       

Pulje, støjhandleplan 199        -       500         -            -                   -       

Renovering af bygværker
406        -       500         -       1.023             -       

Trafiksikkerhedsplan - 

cykeltrafik
582        -            -               -            -                   -       

Trafiksikkerhedsplan - 

kampagner
166        -       5.700         -            -       -135

Trafiksikkerhedsplan - 

parkering
808        -            -               -            -                   -       

Trafiksikkerhedsplan - 

signalstrategi
813        -            -               -            -                   -       

Trafiksikkerhedsplan - 

tryghed bløde trafikanter
1        -            -               -            -                   -       

Trafiksikkerhedsplan - 

uheldsbelastede steder
2.256        -            -               -            -                   -       

Trafiksikkerhedsplan - 

undervisning skoler
362 -73      -               -            -                   -       

Trafiksikkerhedsplan - 

vejklassificering
116        -            -               -            -                   -       

Vejbrønde           -              -       3.000         -            -       -3.000

023541 Lystbådehavne m.v. 1.250        -       2.100         -       550             -       

Badezone Skovshoved 

havn
496        -            -               -       550             -       

Hellerup Havn
755        -       2.100         -            -                   -       

Renovering af havne           -              -            -               -            -                   -       

023542 Kystbeskyttelse 398        -       2.600         -       672             -       

Kystsikring langs 

Øresund
398        -       2.600         -       672             -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

899  Anlæg - 899 10.536        -       10.700         -       365             -       

0025 Faste ejendomme 4.700        -       9.000         -       365             -       

002510 Fælles formål 4.700        -       9.000         -       365             -       

Energi - administration, 

faste omk.
2.249        -       9.000         -       365             -       

Energi - administration, 

variable omk.
47        -            -               -            -                   -       

Energi - Energirigtig drift 

af tekniske anlæg
103        -            -               -            -                   -       

Energi - mindre 

energisager
1.048        -            -               -            -                   -       

Energi - screeninger og 

energimærkning
697        -            -               -            -                   -       

Energi - SPV og VL-projekter 555        -            -               -            -                   -       

0035 Havne 495        -            -               -            -                   -       

Energi - Skovshoved 

Havn, vandbesp.
495        -            -               -            -                   -       

032201 Folkeskoler 2.512        -            -               -            -                   -       

Energi - 

Bakkegårdsskolen, 

belysning

633        -            -               -            -                   -       

Energi - 

Dyssegårdsskolen, 

belysning

156        -            -               -            -                   -       

Energi - Hellerup Skole, 

belysning
783        -            -               -            -                   -       

Energi - 

Munkegårdsskolen, 

belysning

340        -            -               -            -                   -       

Energi - Ordrup Skole, 

belysning
600        -            -               -            -                   -       

33876

Folkeoplysning og 

fritidsaktiviteter 

m.v.

99        -            -               -            -                   -       

Energi - Byens Hus, 

belysning
99        -            -               -            -                   -       

052514 Daginstitutioner 1.029        -            -               -            -                   -       

Energi - Artibus, 

belysning

320        -            -               -            -                   -       

Energi - Elmegården, 

belysning
220        -            -               -            -                   -       

Energi - Kastaniegården, 

belysning 260        -            -               -            -                   -       

Energi - Villa Berthe, 

belysning 229        -            -               -            -                   -       

´25340 Beredskabet 1.702        -       1.700         -            -                   -       

Vaskemaskine 

hjælpemiddelcentralen
1.702        -       1.700         -            -                   -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Kultur, Unge og fritid 16.999 -1.429 39.050         -       28.204 -15.399

838 Anlæg 838 Fritid 10.967 -1.359 32.000         -       24.006 -15.399

003231
Stadion og 

idrætsanlæg
9.061 -1.359 29.700         -       22.712 -15.399

Affugter ishal 367 - -         -       610 -       

Bander til ishaller 1.366        -       2.000         -       -350

DIF frikommune 311        -       300         -       443 -       

En times motion om 

dagen
327        -       1.000         -       - -       

Gentofte Stadion - Fase 

3
85        -       -         -       1.690 -       

GVI, kunstgræsbane -              -        -         -       561 -       

Hellerup Havn, 

Palladium
183        -       14.500         -       - -13.742

Hellerup Roklub, tilskud -              -        -         -       2.075 -       

Ishallen multirum - -1.045  -         -       - -1.101

Jordbundsundersøgelser 

GSP
-              -        -         -       250 -

Kildeskovshallen, nyt 

anlæg
3.271        -       2.000         -       2.015 -       

Kildeskovshallen, 

søjlegang
69        -       -         -       2.000 -       

Klubhus GSP 169        -       1.500         -       - -       

Kunstgræsbane 

Jægersborg Boldklub
279        -       7.500         -       - -       

Lys på bane 1 ved 

Maglegårdshallen
- -114 900         -       - -       

Maglegård, 

udendørstræningscenter
- -200  -         -       - -206

Overbygning på 

Maglegårdshallen
2.635        -       -         -       12.668 -       

Strømgenerator GSP -              -        -         -       400 -       

032218
Idrætsfaciliteter for 

børn og unge
1.905        -       2.300         -       1.294 -       

Klubrumspuljen 1.905        -       2.300         -       1.294 -       

839 Anlæg 839 Unge 1.783        -       1.900         -       2.118 -       

033564
Andre kulturelle 

opgaver
1.783        -       1.900         -       1.870 -       

En ung politik 983        -       1.100         -       870 -       

Forebyggelses initiativer 

børn og unge
-              -        -         -       1.000 -       

Headspace Gentofte 800        -       800         -       - -       

33876

Folkeoplysning og 

fritidsaktiviteter 

m.v.

-              -        -         -       248 -       

Indretning af ungemiljø 

Hellerupvej
-              -        -         -       248 -       

840 Anlæg - 840 Kultur 4.250 -70 5.150         -       2.080 -       

033564
Andre kulturelle 

opgaver
4.098 -70 5.150         -       1.807 -       

3 bogbørser 99        -       -         -       102 -       

Børnekulturpulje 121 -7 150         -       26 -       

Kulturpulje 2.239 -63 2.000         -       1.679 -       

Opgradering af Byens Hus 1.640 -       3.000         -       - -       

33

Folkeoplysning og 

fritidsaktiviteter 

m.v.

152        -       -         -       273 -       

Synlighed og kendskab 152        -       -         -       273 -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Børn og skoler 26.251 -1.171 34.600         -       12.774 -6.470

842
Anlæg 842 Skole og 

Fritid
14.047 -1.171 18.600         -       9.121 -5.470

032201 Folkeskoler 10.725 - 2.500         -       6 -

Digitalisering skoler - 

CYOD
2.182        -       -         -       - -       

Digital læring - digitale 

læremidler
1.201        -       -         -       - -       

Digitalisering skoler - 

FLL
604        -       -         -       - -       

Digitalisering skoler - 

indfrastruktur mv
686        -       -         -       - -       

Fodbold Fulton, 

udvidelse MA
501        -       500         -       - -       

Fysiklokale, Bakkegård 978        -       -         -       - -       

Haver til maver 10        -       -         -       - -       

Hellerup Skole, 

udearealer

5        -       -         -       6 -       

Inklusion - fysiske 

rammer til specialpæd. 

tilbud

3        -       -         -       - -       

Legeplads på 

Tjørnegårdsskolen
24        -       2.000         -       - -       

Lys, luft og læring på SH 

og TJ
1.448        -       -         -       - -       

Naturfagsfaciliteter 88        -       -         -       - -       

Praksisfag, opgr. og nye 

lokaler
215        -       -         -       - -       

Udskoling 2.780        -       -         -       - -       

032202

Fællesudgifter for 

kommunens 

samlede 

skolevæsen

3.322 -1.171 16.100         -       9.115 -5.470

Digitalisering skoler - 

digitale læremidler
300        -       -         -       - -       

Digitalisering skoler - 

FLL
39        -       -         -       - -       

Digitalisering skoler - 

indfrastruktur mv
107        -       -         -       - -       

Digitalisering skoler - 

indtægter
- -1.171 6.200         -       289 -       

Fysiklokale, Bakkegård 1 - 1.600         -       - -       

Fysiske rammer til 

inklusion - rådigh.
-              -       1.000         -       - -470

Haver til maver 355        -       800         -       - -

Inklusion - fysiske 

rammer til specialpæd. 

tilbud

-              -        -         -       700 -

Lys, luft og læring på SH 

og TJ
285        -       -         -       4.080 -5.000

Naturfagsfaciliteter 5        -       -         -       833 -

Oprettelse af 

gruppeordninger mv.
1.217        -       3.000         -       - -       

Praksisfag, opgr. og nye 

lokaler
711        -       3.500         -       - -       

Toiletter på skolerne 

2017

101        -       -         -       107 -       

Udskoling 201        -       -         -       3.106 -       

 844 

Anlæg 844 

Dagtilbud for 

Småbørn

8.608        -       12.500         -       951 -       

052510 Fælles formål 8.603        -       12.100         -       951 -       

Digitalisering og læring 0-

6 år
456        -       -         -       622 -       

Kvalitetsmidler - indsats 

1
4.915        -       8.100         -       254 -       

Kvalitetsmidler - indsats 

2
624        -       -         -       - -       

Kvalitetsmidler - indsats 

3
244        -       -         -       - -       

Kvalitetsmidler - indsats 

4
579        -       -         -       - -       

Kvalitetsmidler - indsats 

5
1.131        -       -         -       - -       

Kvalitetsmidler - indsats 

6
150        -       -         -       - -       

Kvalitetsmidler - indsats 

7
32        -       -         -       - -       

Mad i Gentofte - 60        -       -         -       75 -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Opgradering af faglighed 

via merituddannelse 367        -       1.500         -            -                   -       

Pulje til legepladse 46        -       2.500         -            -                   -       

052514 Daginstitutioner 4        -       400         -            -                   -       

Forbindelsesgang 

Baunegården
4        -       400         -            -                   -       

41460

Forebyggelse og 

sundhedsfremme 

for børn og unge

1.565        -       3.150         -       352 -1.000

32202

Fællesudgifter for 

kommunens 

samlede 

skolevæsen

1.512        -       1.550         -       352             -       

Boligsocial indsats 975        -       1.000         -       352             -       

Udearealer ved 

ungdomsboligerne
537        -       550         -            -                   -       

32204

Pædagogisk 

psykologisk 

rådgivning m.v.

53        -       1.600         -            -       -1.000

Forebyggelses initiativer 

børn og unge
          -              -       1.000         -            -       -1.000

Fortsat gratis 

psykologhjælp til unge
53        -       600         -            -                   -       

     847     
Anlæg Sociale 

institutioner 
2.031        -       350         -       2.350             -       

´0528

Tilbud til børn og 

unge med særlige 

behov

2.031        -       350         -       2.350             -       

Dohns Minde og 

Margrethevej, 

ombygning

2.028        -            -               -       2.350             -       

Troldemosen, 

sovepladser ude
3        -       350         -            -                   -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Social og Sundhed 142.309 -5.136 170.900 -23.300 54.219 -18.900

Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte 10.392        -       700         -       11.034 -4.800

850    
Anlæg 850 Borger 

m. handicap
10.392        -       700         -       11.034 -4.800

002518
Driftssikring af 

boligbyggeri
1.289        -            -               -       1.874 -4.800

Bank Mikkelsens Vej, service 1.289        -            -               -       1.874 -4.800

002519 Ældreboliger 7.856        -            -               -       7.849             -       

Bank Mikkelsens Vej, 

boliger
1.707        -            -               -       7.849             -       

Bank Mikkelsens Vej, 

boliger - drift etape 1
6.176        -            -               -            -                   -       

Bank Mikkelsens Vej, 

boliger - genhusning
-27        -            -               -            -                   -       

053850

Botilbud til 

længerevarende 

ophold 

777        -       350         -       868             -       

Bank Mikkelsens Vej, 

ombyg
714        -            -               -       868             -       

Ventilation og køling i 

medicinrum, botilbud
62        -       350         -            -                   -       

53851

Botilbudslignende 

tilbud (omfattet af § 

4, stk. 1, nr. 3, i lov 

om socialtilsyn)

161        -       350         -       143             -       

Digital infrastruktur BMV 

botilbud
161        -               -       143             -       

Østerled, multirum           -              -       350         -            -                   -       

53859

59 Aktivitets- og 

samværstilbud 

(servicelovens § 

104)

310        -            -               -       300             -       

P-plads Jac Nord 310        -            -               -       300             -       

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 131.916 -5.136 170.200 -23.300 43.185 -14.100

853    

Forebyggelse, 

rehabilitering og 

pleje

131.916 -5.136 170.200 -23.300 43.185 -14.100

002518
Driftsikring af 

boligbyggeri
23.149 -741 18.600         -       2.692             -       

Brandsikring - 

Brogårdshøj, service
833        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - Egebjerg, 

service
115        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - 

Kløckershave, service
569        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - Lindely, 

service
178        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - 

Nymosehave, service
3.253        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - 

Ordruplund, service
67        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - 

Rygårdscentret, service
          -       -741      -               -            -                   -       

Brandsikring - Salem, 

service
1.654        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - 

Søndersøhave, service
1.259        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - Østerled, 

service
82        -            -               -            -                   -       

Jægersborghave, 

serviceareal
13.952        -       18.600         -       921             -       

Søndersøhave, 

omlægning
1.187        -            -               -       1.771             -       

002519 Ældreboliger 99.909 -4.395 115.000 -23.300 6.236             -       

Brandsikring - 

Brogårdshøj, bolig
4.835 -4.400      -               -            -                   -       

Brandsikring - Egebjerg, 

bolig
216        -            -               -            -                   -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Brandsikring - 

Kløckershave, bolig
1.528        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - 

Nymosehave, bolig
6.395        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - Salem, 

bolig
5.287        -            -               -            -                   -       

Brandsikring - 

Søndersøhave, bolig
1.143        -       22.000 -23.300 6.279             -       

Brandsikring - Østerled, 

bolig
217        -            -               -            -                   -       

Jægersborghave, 58.560        -       68.800         -       789             -       

Ældreboliger Stolpehøj 21.728 5 24.200         -       -832             -       

046282

Kommunal 

genoptræning og 

vedligeholdelsestr

æning

2.735        -       1.000         -       9.119             -       

Brandsikring - Tranehaven 834        -            -               -            -                   -       

Ombygning Tranehaven 1.209        -       1.000         -       9.119             -       

Ombygning Tranehaven, fæll 692        -            -               -            -                   -       

053026
Personlig og 

praktisk hjælp
1.106        -       1.200         -       2.066             -       

Elektronisk 

adgangssystem i eget 

hjem

1.029        -       1.200         -       -300             -       

Fællessprog og EOJ, 

frikøb
          -              -            -               -       2.366             -       

Fællessprog og EOJ, 

øvrig implementering
77        -            -               -            -                   -       

053027
Pleje og omsorg 

mv.
5.018        -       34.400         -       23.072 -14.100

Brandsikring plejeboliger           -              -       18.300         -       6.400             -       

Digital understøttelse i 

pleje og sundhed
          -              -       14.100         -            -       -14.100

Nødkald plejeboliger 2.503        -            -               -       8.572             -       

SoSu IT 2021 - devices 

til medabejdere
1.743        -            -               -            -                   -       

SoSu IT 2021 - 

storskærme
          -              -            -               -       8.100             -       

SoSu IT 2021 - WIFI 68        -            -               -            -                   -       

Ventilation og køling i 

medicinrum, plejeboliger 704        -       2.000         -            -                   -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

64.267 -3.071 85.200         -       80.457 -47.163

 856 

Anlæg 

Politisk ledelse og 

administration
38.749 -3.071 58.900         -       72.251 -45.663

002205 Ubestemte formål 2.946 - -         -       3.075 -       

Oprensning Vangedevej 80 2.946        -       -         -       3.075 -       

002510 Fælles formål 2.572 -1.292  -         -       5.644 -3.348

Affaldsbeholdere 

institutioner
2.335 - -         -       5.155 -

Kapacitetsanalyse af 

kommunen bygninger
237        -       -         -       450 -       

Salg af areal Dessaus 

Boulevard 10 - -559  -         -       - -560

Salg af areal ved 

Vangede Bygade 52
-              -        -         -       9 -100

Salg af Mesterlodden -              -        -         -       30 -2.000

Salg af vejareal Niels 

Steensensvej 1a-1e
- -733  -         -       - -688

002511 Beboelse 2.211 -1.780 11.500         -       6.079 -19.066

Alm. boliger Palle 

Simonsensvej
1 -1.780  -         -       - -11.460

Boliger - rådigh. -              -        -         -       5.614 -       

Boliger til boligsociale 

formål
1.699        -       1.500         -       465 -       

SPV-boliger, Ved 511        -       10.000         -       - -7.606

005593
Diverse udgifter og 

indtægter
749        -       1.000         -       26 -

Tryghed for borgerne 749        -       1.000         -       26 -       

064551
Sekretariat og 

forvaltninger
5.840        -       4.800         -       9.382 -       

Byggestyring af 

anlægsprojekter 3.854        -       3.800         -       33 -       

Det grønne Gentofte, 

analyse
-              -        -         -       500 -       

Kompetenceudvikling af 

ledere gl. 3        -       -         -       - -       

Kompetenceudvikling af 

ledere ny - 1
888        -       -         -       4.225 -       

Kompetenceudvikling af 

medarbejdere 1
1.096        -       -         -       4.624 -       

Pulje til 

effektiveringsanalyser
-              -       1.000         -       - -       

064552
Fælles IT og 

telefoni
17.961        -       39.600         -       42.545 -23.249

Aula, samskabelse mv. 927        -       800         -       4.279 -       

Aula, teknisk 

implementering
86        -       -         -       - -       

Digital Udvikling 12.025        -       12.300         -       4.712 -       

Investeringer og re-

investeringer IT - rådigh.
-              -       24.000         -       - -23.249

IT-infrastruktur 2021 - re-

investeringer
-              -        -         -       7.400 -       

IT-infrastruktur og IT-

sikkerhed 2020
645        -       -         -       7.056 -       

IT-sikkerhed 2017 391        -       -         -       2.759 -       

IT-sikkerhed mv. - 

geninvesteringer 2.335        -       -         -       - -       

Kombit monopolbrud 80        -       -         -       1.307 -       

Ny Gentofte.dk 1.473        -       -         -       3.532 -       

Opgr. standardsoftware 

2019
-              -       2.500         -       5.000 -       

Pulje til -              -        -         -       6.500 -       

064553 Jobcentre 6.469        -       2.000         -       5.500 -       

Jobcenter, ekstra 

ressourcer 1.999        -       -         -       2.000 -       

Byggesagsbehandling 4.471        -       2.000         -       3.500 -       
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 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

895 

Anlæg

Politisk ledelse og 

administration
370        -       -         -       5.303 -       

002510 Fælles formål 92        -       -         -       5.303 -       

Fredede bygninger mv. 92        -       -         -       5.303 -       

003231
Stadion og 

idrætsanlæg
278        -       -         -       - -       

Fredede bygninger - 

Kildeskovshallen
278        -       -         -       - -       

897 

Anlæg

Politisk ledelse og 

administration
22.814        -       22.000         -       1.616 -       

002510 Fælles formål 6.215        -       -         -       - -       

SPV - 1 og 5 års 

gennemgang
-96        -       -         -       - -       

SPV - CTS-konvertering 397        -       -         -       - -       

SPV - indvendig 

vedligehold
535        -       -         -       - -       

SPV - Planlagte mindre 

opgaver
2.308        -       -         -       - -       

SPV - rep. af kloaker 1.204        -       -         -       - -       

SPV - rådgiver, 

skitseprojekter
112        -       -         -       - -       

SPV - tekniske 

installationer
1.754        -       -         -       - -       

002518
Driftsikring af 

boligbyggeri
173        -       -         -       - -       

SPV - Egebjerg 173        -       -         -       - -       

´002820 Fritidsområder 325        -       -         -       - -       

SPV - Teglgårdsparken 325        -       -         -       - -       

003231
Stadion og 

idrætsanlæg
5.922        -       -         -       - -       

SPV - Gersonhallen 1.680        -       -         -       - -       

SPV - GSP ishal 511        -       -         -       - -       

SPV - Hellerup Sejlklub 1.507        -       -         -       - -       

SPV - Palladium 2.224        -       -         -       - -       

003540 Kirkegårde 250        -       -         -       - -       

SPV - Gentofte 

Kirkegård
250        -       -         -       - -       

032201 Folkeskoler 2.407        -       -         -       - -       

SPV - Gentofte skole 2.407        -       -         -       - -       

´033250 Folkebiblioteker 399        -       -         -       - -       

SPV - Hovedbiblioteket 399        -       -         -       - -       

032514
Ungdomsskolevirks

omhed
41        -       -         -       - -       

SPV - Byens hus 41        -       -         -       - -       

052514 Daginstitutioner 232        -       -         -       - -       

SPV - Tryllefløjten 232        -       -         -       - -       

053850

Botilbud til 

længerevarende 

ophold 

(servicelovens § 

108)

1.816        -       -         -       - -       

SPV - BMV tag 1.092        -       -         -       - -       

SPV - BMV vinduer og 

døre
725        -       -         -       - -       

064550
Administrationsbyg

ninger
5.034        -       22.000         -       1.616 -       

SPV - administration 5.034        -       22.000         -       1.616 -       

898 

Anlæg

Politisk ledelse og 

administration
2.335        -       4.300         -       1.287 -1.500

002510 Fælles formål 181        -       2.800         -       1.287 -

Tilgængelighed - ad hoc 30        -       2.800         -       1.287 -       

Tilgængelighed - Byens 

hus
113        -       -         -       - -       

Tilgængelighed - 

offentlig toiletter
38        -       -         -       - -       

002820
Grønne områder og 

naturpladser
739        -       -         -       - -       

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021
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Regnskab 2021

 Anlæg

 Hele 1.000 kr

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Tilgængelighed - grønne 

områder
739        -       -         -       - -       

003231
Stadion og 

idrætsanlæg
-              -       1.500         -       - -1.500

Tilgængelighed 2017 - 

B1903 rampe
-              -       1.500         -       - -1.500

022823
Standardforbedring

er af 

færdselsarealer

147        -       -         -       - -       

Tilgængelighed - 

Strandvejen lydfyr
144        -       -         -       - -       

Tilgængelighed - ved 

rådhuset
3        -       -         -       - -       

053027 Pleje og omsorg mv 83        -       -         -       - -       

Tilgængelighed - 

teleslynger
83        -       -         -       - -       

064550
Administrationsbyg

ninger
1.155        -       -         -       - -       

Tilgængelighed - rådhus 1.155        -       -         -       - -       

064552
Fælles IT og 

telefoni
29        -       -         -       - -       

Tilgængelighed - God 

Adgang registrering
29        -       -         -       - -       

Beløb i mio. kr. Regnskab 

2021

Budget 

2021

Tillægs-

bevilling

er 2021

Energihandlingsplan for 

kommunens ejendomme 9 9

Vedligeholdelse af 

fredede og 

bevaringsværdige 

bygninger og tekniske 

anlæg
5

Større Planlagt 

Vedligeholdelsesarbejde

r (SPV) 23 22 2

Handicaptilgængelighed

s-projekter 2 4

I alt 34 35 7

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevilling 2021
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REGNSKAB 2021
FINANSPOSTER

Hele 1.000 kr.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

FINANSPOSTER I ALT
 
07 Renter, tilskud, udligning, 
skatter m.v.
22 Renter af likvide aktiver 1.905 -1.763 0 200 0 0
28 Renter af kortfristede 
tilgodehavender i øvrigt -388 31 0 -400 0 0
32 Renter af langfristede 
32 tilgodehavender 0 -2.411 0 -2.030 0 0
35 Renter af udlæg vedrørende 
     forsyningsvirksomheder 59 -18.754 0 -18.947 0 0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 133 0 0 0 0
55 Renter af langfristet gæld 24.856 0 25.837 0 0 0
58 Kurstab og kursgevinster 0 -6.796 0 -7.469 0 0

08 Balanceforskydninger
22 Forskydninger i likvide aktiver ("+" lig 
forøgelse af kassebeholdningen) 57.786 -368.882 -462.082
25 Forskydninger i tilgodehavender 
25 hos staten 20.212 0 0 0 0 0
28 Forskydninger i kortfristede 
28 tilgodehavender i øvrigt -72.886 0 0 0 0 0
32 Forskydninger i langfristede 
32 tilgodehavender -223.020 0 84.726 0 40.306 -22.343
21 Aktier og andelsbeviser -22.343 0 0 0 0 -22.343
22 Tilgodehavender hos grundejere 0 0 0 0 0 0
23 Udlån til beboerindskud 2.382 0 650 0 0 0
24 Indskud i landsbyggefonden mv. 1.871 1.261 0 22.432 0
25 Andre langfristede udlån og  
tilgodehavender (pensionistlån og udlån til 
grundskyldsstigninger) 67.186 0 72.200 0 0 0

27 Deponerede beløb for lån m.v. -272.116 0 10.615 0 17.874 0

35 Udlæg vedr. 
35 forsyningsvirksomheder 16.489 0 0 0 0 0

38 Forskydninger i aktiver vedr. 
38 beløb til opkrævning -182 0 0 0 0 0
42 Forskydninger i aktiver 
42 tilhørende fonds, legater mv. -843 0 0 0 0 0
45 Forskydninger i passiver 
45 tilhørende fonds, legater mv. 0 -4.218 0 -620 0 0
51 til staten 0 -2.170 0 0 0 0
52 Forskydninger i kortfristet gæld 
52 i øvrigt 0 35.007 1.781 0 0 0
55 Forskydninger i langfristet gæld

73 Lønmodtagernes Feriemidler 0 183.572 0 0 260.000 0
55 Forskydninger i langfristet gæld - 
afdrag på lån 81.342 0 80.470 0 16.000 0
55 Forskydninger i langfristet gæld -  
Låneoptagelse 0 -151.840 0 -189.033 0 -153.921

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevillinger 2021
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REGNSKAB 2021
FINANSPOSTER

Hele 1.000 kr.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

07 Renter, tilskud, udligning, 
07 Skatter m.v.
62 Tilskud og udligning 3.734.400 -1.452.209 3.823.372 -1.557.369 396 20.640
80 Udligning og generelle tilskud 3.577.628 -1.221.529 3.676.972 -1.321.731 396 5.304
81 Udligning og tilskud vedrørende 
81 udlændinge 33.924 -34.404 33.931 -34.411 0 0
82 Kommunale bidrag til regionerne 8.424 0 8.430 0 0 0
86 Særlige tilskud 114.424 -196.276 104.039 -201.227 0 15.336

65 Refusion af købsmoms 4.534 0 3.200 0 0 0

68 Skatter 0 -6.978.684 0 -6.994.635 0 1.993

90 Indkomstskat 0 -5.819.205 0 -5.819.205 0 0
92 Selskabsskat 0 -328.521 0 -328.521 0 0
93 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -102.235 0 -117.287 0 5.000
94 Grundskyld 0 -647.087 0 -649.122 0 -3.007
95 Anden skat på fast ejendom 0 -81.636 0 -80.500 0 0

Regnskab 2021 Budget 2021 Tillægsbevillinger 2021
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0,10 

Noter Balance i mio. kr. Primo 2021 Ultimo 2021

Aktiver 8.901,0 8.644,8 

Anlægsaktiver 8.300,4 8.050,0 

Materielle anlægsaktiver 4.682,1 4.610,7 

Grunde og bygninger 3.291,9 3.176,3 

Teknisk anlæg m.v. 1.226,6 1.210,1 

Inventar 18,7 18,0 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 144,8 206,2 

Immaterielle anlægsaktiver 5,2 6,6 

Finansielle anlægsaktiver 3.613,0 3.432,7 

3 Langfristede tilgodehavender 826,5 620,4 

4 Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder 1.006,2 1.037,5 

Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaberne 1.780,3 1.774,8 

Omsætningsaktiver i alt 600,6 594,8 

Varebeholdninger 3,3 3,3 

Fysiske anlæg til salg - - 

2 Likvide beholdninger 304,4 362,2 

Tilgodehavender - pantebreve 1,4 1,4 

5 Tilgodehavender i øvrigt 291,5 227,9 

Passiver -8.901,0 -8.644,8 

1 Egenkapital -4.630,4 -4.822,8 

Modpost for takstfinansierede aktiver -1.013,7 -1.020,7 

Modpost for selvejende institutioners aktiver -178,4 -176,8 

Modpost for skattefinansierede aktiver -3.466,4 

Reserve for opskrivninger - - 

Balancekonto 28,1 

 -3.396,9

791,1
Hensatte forpligtelser -1.727,3  -3.014,6

6 langfristede gældsforpligtelser -1.897,7  -1.953,2
7 Nettogæld vedr. fonds, Legater, Deposita m.v. -12,0 -17,2 

8 Kortfristede gældsforpligtelser -633,3 -220,5 

UDVIKLING I EGENKAPITAL

Egenkapital primo -4.630,4

Fysiske Aktiver - tilgang, afgang og afskrivning 64,0

Årets resultat

Postering på egenkapitalen

-193,7 
1.321

Egenkapital ultimo -3.439,0

9,5

0,8

-5,0

Postering på egenkapitalen

Værdireguleringer - urealiseret kursregulering

Lån til motorkøretøj ( serviceloven´s § 58)

Gentofte Fjernvarme - netto korrektioner herunder kundetilgodehavende  

Tjenestemandspensions-forpligtelsen opskrevet
Arbejdsskadeforpligtelsen opskrevet

Nedskrivning af gæld vedr. Indefrosne feriepenge

Værdiregulering ejerandele i fælles kommunale selskaber

Landsbyggefonden (krav om nul-stilling ultimo året)

Skovshoved Havn optagelse af yderligere gæld for indskud i havnepladser m.m.

Teknisk afskrivning af AER bidrag, som ikke er udkonteret til driften tidligere år

Administrative afskrivninger

1.287,1
0,2
5,3

10,5

1,9

3,2

6,5

1,2

 * Afskrivning af diverse tilgodehavender 1,1

 * Regnskabstekniske afskrivninger 0,2

Postering på egenkapitalen 1.321,0

Balanceopgørelse 2021
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Noter Balance i mio. kr. Primo 2021 Ultimo 2021

1 Udvikling i egenkapital 

Egenkapital 31.12.2020 -4.953,4 

Udvikling i modposter til fysiske aktiver 72,2

Udvikling i balancekontoen 250,9

 -4.630,3  
64,0     

1.127,3
Egenkapital 31.12.2021 -4.630,3  -3.439,0

2 Likvide beholdninger 304,4 362,2 

Kontantbeholdninger 0,1 0,2 

Indskud i pengeinstitutter 141,9 -55,6 

Realkreditobligationer 162,4 417,5 

3 Langfristede tilgodehavender 826,5 620,4 

Udlån til beboerindskud 16,6 16,3 

Indskud i landsbyggefonden m.v. -0,0 -0,0 

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 489,0 555,4 

Deponerede beløb for lån 320,9 48,8 

4 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 1.006,2 1.037,5 

Klimainvesteringer 62,3 62,3 

Varmeforsyning 990,2 1.005,0 

Vandforsyning 0,0 0,0 

Andre forsyningsvirksomheder -46,3 -29,8 

5 Tilgodehavender i øvrigt 291,5 227,9 

Refusionstilgodehavender 1,5 21,7 

Tilgodehavender i betalingskontrol 157,8 153,1 

Andre tilgodehavender 52,7 94,5 

Mellemregninger med følgende regnskabsår 26,5 -101,0 

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 52,9 59,6 

6 Langfristede gældsforpligtelser -1.897,7 -1.953,2 

Selvejende institutioner med overenskomst -22,1 -4,7 

Realkredit -32,5 -30,6 

Kommunekreditforeningen -1.132,2 -1.234,0

Gæld vedrørende klimainvestering -101,8 -98,7 

Lønmodtagernes Feriemidler -25,3 -27,7 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -576,7 -550,4 

Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -7,1 -7,1 

7 Nettogæld vedr. fonds, Legater, deposita m.v. -12,0 -17,2 

Kommuner og regioner m.v. 0,2 0,0 

Legater 6,5 6,5 

Deposita 691,4 690,6 

Legater -6,5 -6,4 

Deposita -703,6 -707,9 

Kommuner og regioner m.v. 0,0 0,0 

8 Kortfristede Gældsforpligtelser -633,3 -220,5 

Anden gæld -30,9 -33,0 

Mellemværende med kirken -1,2 -0,1 

Skyldige feriepenge -183,6 - 

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -205,4 -268,3 

Mellemregningskonto -149,3 146,4 

Selvejende institutioner med overenskomst -62,9 -65,4 

Positivt beløb er udtryk for, at kommunen har et tilgodehavende i forsyningsvirksomheder
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VÆRDIANSÆTTELSER

Vedrørende balanceposten: "Aktier og andelsbeviser, herunder andel i egenkapital i selskaber"

1.000 kr Selskabets 
egenkapital

Selskabets aktie-
eller indskuds- 
kapital

Kommunens 
andel af indre 
værdi

Pct. Nominel

Vestforbrændingen 984.436 313.155 8,0 25.052  78.755 

GGF I/S 0 50,0 ‐ 

Beredskab øst 4.643 27,1 1.256 

HMN naturgas I/S 681.634 49.676 4,5 2.211 30.337 

CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab) 53.239 15.000 6,5  975 3.461 

Novafos A/S 10.927.465 200.000 15,2 30.400 1.660.975            

Samlet Værdi 1.774.783 
Værdierne er opgjort efter selskabernes sidst revisionsgodkendte regnskab dvs. regnskab 2020

Indre værdier 2021
Kommunens Kapitalandel
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PERSONALEOVERSIGT 2021 2018 2019 2020 2021

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 203,6 197,6 199,4 203,9
Forsyning 30,9 25,6 24,8 24,3
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø 172,7 172,0 174,6 179,5

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 212,1 179,4 178,9 175,3
Fritid 67,8 67,4 66,1 65,1
Kultur 100,8 100,7 97,7 96,3
Unge 43,6 11,3 15,0 13,8

Børneudvalget 1.398,8 1.413,9 1.410,8 1.424,6
Dagtilbud for småbørn 958,9 960,7 966,2 976,8
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 154,3 158,7 155,4 164,0
Sociale institutioner for børn og unge 285,6 294,4 289,2 283,8

Skoleudvalget 1.140,4 1.185,1 1.180,7 1.194,8
Skole og fritid 1.140,4 1.185,1 1.180,7 1.194,8

Ældre-, social- og Sundhedsudvalget 2.077,4 2.037,9 2.050,1 2.031,4
Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 551,1 550,3 559,6 545,9
Forebyggelse, rehabilitering og pleje 1.526,3 1.487,6 1.490,5 1.485,6

Erhvervs- Beskæftigelsesudvalget og Integrationsudvalget 31,8 44,4 49,7 40,7
Arbejdsmarked 31,8 44,4 49,7 40,7

Økonomiudvalget 585,0 593,5 578,3 566,9
Politisk ledelse og administration 454,5 467,5 456,1 444,3
Beskæftigelse 96,4 91,5 89,1 89,6
Beredskab Gentofte 34,1 34,5 33,0 32,9

Personaleforbrug i alt 5.649,2 5.651,7 5.647,9 5.637,5

Personaleforbruget er opgjort i helårsværk (fuldtidspersoner).  

Personaleforbruget opgøres for kommunale institutioner og selvejende institutioner med 
driftsoverenskomst med kommunen. 
Private institutioner og private skoler indgår ikke i personaleforbruget.       

Personaleoversigten for alle årene er tilpasset den nuværende politiske struktur. 

Ungdomsskolen er flyttet fra ungeområdet til skole‐ og fritidsområdet, hvilket afspejler sig i et stigende 
antal årsværk under Skole og Fritid og et fald i personaletallet under Unge fra år 2019 i forhold til året før.
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OPGØRELSE OVER 

GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2021

Oprindelig hovedstol: Pr. 31.12.2021

1) Garantier for lån til forsyningsværker:

a) HMN (Gentofte Kommunes andel udgør 4,4507% af HNG`s 30.337.483

langfristede gældsforpligtelser)

b) CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) 295.647.000

(Gentofte Kommunes andel udgør 6,5 % af fremmedkapitalen 2012)

c) Gentofte Spildevand A/S (Nordvand) 393.000.000 1.373.591.168

d) Gentofte Vand A/S (Nordvand) 179.000.000 275.928.099

e) AV Miljø affaldsdeponi på Avedøre Holme 7.119.423

f) Sjælsø vand A/S (Nordvand) 5.000.000 49.121.915

g) Biofos Lynettefællesskabet A/S 4.713.500 3.181.613

h) Biofos Lynettefællesskabet A/S 7.284.500 5.860.284

2) Kommunegarantier for prioritetslån:

a) Nykredit, Mosebuen 3a-g Charlottenlund 1.560.300 782.387

Matr. 4 Privat udlejningsejendom

b) LR Realkredit A/S, Den selvejende 1.331.490 1.304.443

institution OK-Fondens ældreboliger,

Ribisvej 7, matr.nr. 3c, Gentofte (indexlån)

c) Jyske Realkredit, Matr.nr. 22P m.fl. Vangede 13.603.000 7.560.634

d) BRFkredit, Den selvejende institution 4.225.049 2.626.287

Adelaide, Ejgårdsvej 5, ældreboliger, matr.nr. 3ot, Ordrup

e) Byggeriets Realkreditfond, GAB, Bækkebo Park 13.208.570 4.772.237

Vangedevej 235 m. fl., ældreboliger og familieboliger,

matr.nr. 20 d m.fl., Vangede

f) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab 5.100.000 585.090

Bofællesskab Mosebuen 3A, matr.nr. 4ex, Vangede

g) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab 12.077.000 1.387.046

Afd. Hyldebo, Kirkevej 32, matr.nr. 10gc, Ordrup

h) Realkredit Danmark, Østerleds boliger, c/o Gentofte Børnevenner 38.151.000 5.202.085

matr. nr. 5vq, Ordrup, Korsgårdsvej 6

i) LR Realkredit A/S, Den selvejende institution Salem, 55.993.200 8.620.159

Mitchellstræde 1, ældreboliger, matr.nr.36a, Gentofte

j) Nykredit, BS Kildegårdsparken v/DAB, Lyngbyvej 339A-341B 23.767.000 3.756.340

matr.nr. 26d, Gentofte

k) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB, Ørnegårdsvej 21 117.036.000 18.589.548

matr.nr. 5BM, Vangede

l) Realkredit Danmark, Boligselskabet DFB,Ørnegårdsvej 1 29.644.000 4.494.662

matr. nr. 5 bh, Vangede

m) Realkredit Danmark, Den selvejende ældreboliginstitution Rose Marie. 16.148.000 2.624.766

matr. 14GL Brodersens alle 16, 2900 Hellerup

n) LR Realkredit  A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide 23.718.000 4.242.789

Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund

o) LR Realkredit  A/S, Den Selvejende Ældreinstitution Adelaide 20.855.000 4.998.497

Ejgårdsvej 5, 2920 Charlottenlund

p) LR Realkredit  A/S, Lindely ældreboliger, Diakonissehuset Sankt Luaks 39.607.750 15.631.332

Stiftelsen Bernstorffsvej 20, 2900  Hellerup

Vangedevej 142

r) Realkredit, vedr. Den selvejende almene Ældreinst. Holmegårdsparken 221.551.000 113.565.299

matr. 15G Ordrupsvej 30 Ordrup

s) Nykredit, matr. 9, Vangede, Almen familiebolig M/støtte 22.666.000 8.904.312

Lejerbo afd. 156, Tværbommen 10-16

t) Nykredit, Ermelundsvej 41 matr. 1, Jægersborg Gentofte Kommune, 3.478.200 1.596.409

Privat udlej.(3162800+315400)

u) Nykredit, Stolpegårdsvej 8-10 matr. 7 220.600 91.332

Vangede Gentofte Kommunalt byg. Udlejn.

v) Nykredit, Ordrup Jagtvej 4-8 matr. 6 1.888.900 926.204

Gentofte Kommune privat udlejn.

x) Nykredit, Stolpegårdvej 14 A-E matr. 7 2.128.000 993.716

Vangede Gentofte Kommune Privat udlejn.

y) Nykredit, Skærnten 12 matr. 36 4.905.600 2.373.468

Gentofte Kommune privat udlejn.

z) Nykredit, Teglgårdsvej 5 matr. 5 Ordrup 1.665.200 780.188

Gentofte Kommune privat udlejn.

æ) Nykredit, Jægervangen 12-22 m.fl. Matr. 2 Jægersborg 11.841.900 5.575.884

Gentofte Kommune privat udlejn.+704900+7946000+3191000
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OPGØRELSE OVER 

GARANTIFORPLIGTIGELSER 31.12.2021

Oprindelig hovedstol: Pr. 31.12.2021

3) Statsgaranterede realkreditlån, for

hvilke der er ydet kommunal regaranti:

a) Nykredit, Hellerupv. 5B/Svanemøllevej 106 562.900 59.968

matr. 1 Hovedstol 327.200+225.700

heraf kommunal regaranti på 50%. Statsgaranti 2010: 859.936 kr.

b) Nykredit, Ordrupvej 91/Hyldegårdsvej 2 1.218.000 545.478

matr.nr. 10bk og 39b, Ordrup (indexlån)

c) Nykredit, Hyldegårdsvej 4-6, matr.nr. 10b og 1.947.500 795.661

39a, Ordrup (indexlån)

d) Nykredit, Strandvejen 157/Hellerupvej 1 2.630.200 1.122.920

matr.nr. 1cy, Hellerup (3 indexlån)

e) Nykredit, Strandvejen 145/Callisensvej 2-8 376.600 166.316

matr.nr. 2ad m.fl. Hellerup (indexlån)

f) Nykredit, Strandvejen 147, matr.nr. 2aa 154.700 68.319

Hellerup (indexlån)

g) Nykredit Hellerupvej 7 543.000 210.525

matr.nr. 1er, Hovedstol 543.000

h) Nykredit, Strandvejen 151-153 1.240.400 579.990

matr.nr. 1dt, Hellerup

i) Nykredit, Gentoftegade 32-34 6.221.600 2.989.744

matr.nr.83, Gentofte (indekslån)

j) Nykredit, Tall Invest Aps 728.600 282.484

Hellerupvej  5 a, matr. 1 en, Hellerup

4) Statsgaranterede indexlån til almennyttig Boligbyggeri,

for hvilke der er ydet kommunal regaranti:

a) Realkredit Danmark, A/B Rebekkavej 45-47, 3.871.300 2.560.627

matr. nr. 16nz, Gentofte

b) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. 1.885.900 1.580.907

A/S Jomsborgvej 9-19. matr. nr. 16ni, Gentofte (indexlån)

c) Realkredit Danmark, boligforbedring vedr. 3.237.200 2.731.685

A/S Rebekkavej 41-43. matr. nr. 16næ, Gentofte(indexlån)

d) Nykredit, Gentofte Almennyttige Boligselskab 2.894.681 991.827

Fredensvej 14, matr.nr. 3hi, Ordrup

e) Realkredit Danmark, A/B Forum, Strandvejen 3.510.000 2.354.398

167, matr.nr. 16c, Gentofte

f) Realkredit Danmark, Strandvejen 155 Hellerup matr. 1ER 86.100 59.431

5) Øvrige garantier:

a) Solidarisk hæftelse i I/S Vestforbrænding 138.906.287

b) Solidarisk hæftelse i Movia 3.783.840

 Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2021 1.306.477.440 2.422.562.505

    REKAPITULATION: Oprindelig hovedstol: Pr. 31.12.2021

1) Garantier for lån til forsyningsvirksomheder 588.998.000 2.040.786.986

2) Kommunegarantier for prioritetslån 686.370.759 221.985.113

3) Statsgaranterede realkreditlån, for hvilke der er 15.623.500 6.821.406

ydet kommunal regaranti

4) Statsgaranterede indexlån til almentnyttigt 15.485.181 10.278.875

boligbyggeri, for hvilke der er ydet kommunal regaranti

5) Øvrige garantier 142.690.127

 Garantiforpligtigelser i alt pr. 31.12.2021 1.306.477.440 2.422.562.505

Gentofte Kommunes garantiforpligtigelse pr. 31.12.2020 2.172.532.760

Der er i opgørelsen vedrørende tværkommunale forsyningsvirksomheder medtaget langfristet og kortfristet gæld til 

pengeinstitutter, mens der ikke er indregnet kort leverandørgæld.

Lån i kommunens egne bygninger er ikke medtaget.
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TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2021

Beløb i 1.000 kr.
0. Beregnede omkostninger 209.131 -209.131
00 Statuskonteringer 105.562
03 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd
06 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger -1.604
07 Feriepenge -209.131
09 Modregningskonto 105.174

1. Lønninger 2.808.193
1000 Lønninger - ompostering 32.083
1091 Lønninger fra OPUS 2.776.110
1092 Lønninger - pædagoger på skoler

2. Varekøb 484.137
22 Fødevarer 61.479
23 Brændsel og drivmidler 248.829
25 Køb af jord og nye bygninger (inkl. moms) 2
26 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) 241
27 Anskaffelser 13.035
29 Øvrige varekøb 160.545
2996 IT Øvrige varekøb omvendt betalingspligt 6

4. Tjenesteydelser m.v. 2.282.587
40 Tjenesteydelser uden moms 503.987
4093 Kørselsgodtgørelse m.v. fra lønsystemet 1.772
45 Entreprenør- og håndværkerydelser 411.882
46 Betalinger til staten 265.609
47 Betalinger til kommuner 178.875
48 Betalinger til regioner 405.683
49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514.780

5. Tilskud og overførsler 854.897
51 Tjenestemandspensioner m.v. 2.027
5191 Tjenestemandspensioner (HR) 106.199
52 Overførsler til personer 614.113
5291 Overførsler personer, skattepligtige ydelser 5.242
59 Øvrige tilskud og overførsler 127.316

6. Finansudgifter 3.633.977
60 Finansudgifter 3.633.977
6561 0756 Udgifter til Morarenter (HR)

7. Indtægter -1.452.390
71 Egne huslejeindtægter -107.584
7191 Egne huslejeindtægter (HR) -157
72 Salg af produkter og ydelser -581.779
7291 Salg af produkter og ydelser (HR) -2.054
7296 Omvendt betalingspligt -353
76 Betalinger fra staten -33.283
77 Betalinger fra kommuner -555.218
78 Betalinger fra regioner -5.182
79 Øvrige indtægter -147.873
7924 Momsfrie anlægsindtægter på toldmoms -18.907

8. Finansindtægter -8.611.400
80 Finansindtægter -7.069.122
86 Statstilskud -1.542.278
9986 Statstilskud uden prisregulering

9. Interne udgifter og indtægter 290.946 -290.946
9.1 Overførte lønninger 46.895
9.2 Overførte varekøb
9.4 Overførte tjenesteydelser 244.052
9.7 Interne indtægter -290.946
BALANCE 10.563.868 -10.563.868

UDGIFT INDTÆGT

UDGIFT INDTÆGT
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Afsluttede anlægsregnskaber i 2021
Funktion Projekt Formål Primosaldo Forbrug i Saldo ultimo Bevilling Regnskab

2021 2021 2021 I alt godkendt
Jordforsyning:
00.22.05 856050100* Oprensning af olieforurening på Vangedevej 80 3.267 2.946 6.213 6.327 25.04.2022
Fælles formål:
00.25.10 856040105* Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e 0 -733 -733 -688 25.04.2022
00.25.10 856040107* Salg af areal Dessaus Boulevard 10 0 -559 -559 -560 25.04.2022
00.25.10 856040200* Kapacitetsanalyse af kommunens bygninger 2021 0 237 237 450 Regnskab
Beboelse:
00.25.11 856010200* Boliger til boligsociale formål 2021 0 1.699 1.699 1.965 25.04.2022
Driftsikring af boligbyggeri:
00.25.18 853030100* Søndersøhave, omlægning 2.229 1.187 3.416 4.000 13.12.2021
Ældreboliger:
00.25.19 853040200* Ældreboliger Stolpehøj 29.194 21.733 50.927 52.162 25.04.2022
Fritidsområder:
00.28.20 833040201* Parker og grønne områder 2021 0 2.410 2.410 2.551 Regnskab
Fritidsfaciliteter:
00.32.31 838010300* Ishallen multirum 5.101 -1.045 4.056 4.000 31.01.2022
00.32.31 838010501* U - Udendørs træningscenter ved Maglegård 1.206 0 1.206 1.165 25.04.2022

I - Udendørs træningscenter ved Maglegård 0 -200 -200 -165
00.32.31 838011001* En times motion om dagen 2021 0 327 327 1.000 Regnskab
Diverse udgifter og indtægter:
00.55.93 833030100* Klima- og bæredygtighedstiltag 2021 0 2.910 2.910 4.158 Regnskab
00.55.93 856090100* Tryghed for borgere 2021 0 749 749 1.026 Regnskab
Redningsberedskab:
00.58.95 834010100* Vaskemaskine til hjælpemiddeldepotet 0 1.702 1.702 1.700 25.04.2022
Varmeforsyning:
01.22.03 830030100* Etablering af stikledninger 2022 0 29.073 29.073 27.964 Regnskab
01.22.03 830030200* Fjernvarmevekslere 2022 0 16.250 16.250 18.236 Regnskab
01.22.03 830030800* Elmålerskabe 264 779 1.043 1.500 25.04.2022
01.22.03 830030800* Renovering af fjernvarmesamlinger 2021 0 248 248 2.500 25.04.2022
Kommunale veje:
02.28.23 833010100* Renovering af bygværker 2021 0 406 406 1.523 25.04.2022
02.28.23 833010201* Belægningsplan 2021 0 27.593 27.593 31.259 25.04.2022
02.28.23 833010300* Trafiksikkerhedsplan 2021 0 5.031 5.031 5.565 25.04.2022
02.28.23 833010800* Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder 39.434 2.206 41.640 42.613 25.04.2022
02.28.23 833010901* Udskiftning af vejbelysning til LED 19.410 5.301 24.711 25.500 25.04.2022
02.28.23 833011100* Pulje til indsatser i forbindelse med støjhandleplan 2021 0 199 199 500 Regnskab
Lystbådehavne m.v.;
02.35.41 833060201* Badezone Skovshoved Havn 0 496 496 550 25.04.2022
Kystbeskyttelse:
02.35.42 833020100* Kystsikring langs Kystvejen 2021 0 398 398 3.272 25.04.2022
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Funktion Projekt Formål Primosaldo Forbrug i Saldo ultimo Bevilling Regnskab
2021 2021 2021 I alt godkendt

Folkeskolen m.m.:
03.22.01 842020200* U - Hellerup Skole, udearealer 8.495 5 8.500 8.500 30.08.2021

I - Hellerup Skole, udearealer -10.250 0 -10.250 -10.250
03.22.01 842020300* Fodbold Fulton, udvidelse 2021 0 501 501 500 Regnskab
03.22.02 842010100* Digital læring og teknologiunderstøttelse i skoler og dagtilbud 2021 0 3.948 3.948 6.489 25.04.2022
03.22.02 842010201* Udskoling 2021 0 2.981 2.981 3.106 Regnskab
03.22.02 842010202* Haver til maver 2021 0 365 365 800 Regnskab
03.22.02 842010401* Forbedrede naturfagsfaciliteter 2021 0 93 93 833 25.04.2022
03.22.02 842010405* Oprettelse af nye gruppeordninger og "lette" tilbud 2021 0 1.217 1.217 3.000 Regnskab
03.22.02 846010100* Understøttelse af boligsocial indsats 2021 0 975 975 1.352 Regnskab
03.22.04 846010100* Fortsættelse af gratis psykologhjælp til unge 0 53 53 600 Regnskab
Idrætsfaciliteter for børn og unge:
03.22.18 838030100* Klubrumspuljen 2021 0 1.905 1.905 3.594 Regnskab
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:
03.35.64 839010101* Headspace Gentofte 2021 0 800 800 800 Regnskab
03.35.64 839010103* En ung politik 2021 0 983 983 1.970 Regnskab
03.35.64 839010104* Forebyggelses initiativer i forhold til børn og unge 2021 0 0 0 1.000 Regnskab
03.35.64 840030100* 3 bogbørser 2021 0 99 99 102 Regnskab
03.35.64 840030102* Kulturpulje 2021 0 2.176 2.176 3.679 Regnskab
03.35.64 840030103* Børnekulturpulje 2021 0 114 114 176 Regnskab
03.38.70 840020100* Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 2021 0 152 152 273 25.04.2022
Dagtilbud mv. til børn og unge:
05.25.10 844010100* Mad i Gentofte 2021 0 60 60 75 Regnskab
05.25.10 844020100* Digitalisering og læring 0-6 år 4.379 456 4.835 5.000 25.04.2022
05.25.10 844020102* Bedre kvalitet på børneområdet 2021 0 7.674 7.674 8.354 Regnskab
05.25.10 844020103* Pulje til renovering mv. legepladser på institutioner 2021 0 46 46 2.500 25.04.2022
05.25.10 844020104* Opgradering af fagligheden på dagtilbud via merituddannelse 2021 0 367 367 1.500 Regnskab
05.25.14 844030400* Forbindelsesgang i Baunegården 0 4 4 400 Regnskab
Tilbud til børn og unge med særlige behov:
05.28.25 847030100* Troldemosen - soverpladser ude 0 3 3 350 Regnskab
Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:
05.30.27 853050104* Ventilation og køling i medicinrum i plejeboliger 0 704 704 2.000 Regnskab
05.38.50 850030200* Ventilation og køling i medicinrum i botilbud 0 62 62 350 Regnskab
05.38.51 850060100* Digital inrastruktur Bank Mikkelsens Vej 457 161 618 600 25.04.2022
05.38.51 850060101* Østerled - etablering af multirum 0 0 0 350 Regnskab
05.38.59 850050100* P-plads Sandtoften 0 310 310 300 25.04.2022
Sekretariat og forvaltninger:
06.45.51 856020100* Byggestyring af anlægsprojekter 2021 0 3.854 3.854 3.833 Regnskab
06.45.51 8560202* Kompetenceudvikling af ledere 2021 0 891 891 4.225 Regnskab
06.45.51 856020300* Kompetenceudvikling af medarbejdere 2021 0 1.096 1.096 4.624 Regnskab
06.45.51 856020500* Pulje til løbende effektiviseringsanalyser 2021 0 0 0 1.000 Regnskab
Fælles IT og telefoni:
06.45.52 856030100* Digital udvikling 2021 0 12.025 12.025 17.012 Regnskab
06.45.52 856030204* IT-sikkerhed mv. 2017 2.241 2.727 4.968 5.000 25.04.2022
06.45.52 856030205* Aula 3.321 1.012 4.334 8.300 25.04.2022
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Funktion Projekt Formål Primosaldo Forbrug i Saldo ultimo Bevilling Regnskab
2021 2021 2021 I alt godkendt

Byggesagsbehandling
06.45.56 856100401* Byggesagsbehandling 0 4.471 4.471 6.529 Regnskab
Energihandlingsplan 2021 0 8.834 8.834 9.365 25.04.2022
Større Planlagt Vedligehold 2021 0 22.814 22.814 23.616 25.04.2022
Særlig vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 2021 0 370 370 5.303 25.04.2022
Tilgængelighedsprojekter 2021 0 2.335 2.335 4.087 25.04.2022
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Videreførte anlægsbevillinger (uafsluttede regnskaber)
Funktion Projekt Formål Primosaldo Forbrug i Saldo ultimo Bevilling

2021 2021 2021 I alt
Fælles formål:
00.25.10 856040108* U - Salg af Mesterlodden 14B 0 0 0 30
00.25.10 I - Salg af Mesterlodden 14B 0 0 0 -2.000
00.25.10 856040109* U - Salg af areal Vangede Bygade 52 0 0 0 9
00.25.10 I - Salg af areal Vangede Bygade 52 0 0 0 -100
00.25.10 856040110* Tilbagekøb Tranegårdsvej 33-35 0 0 0 2.050
00.25.10 856040201* Affaldssortering på kommunens institutioner 3.445 2.335 5.780 10.100
Beboelse:
00.25.11 856010101* U - Alm. boliger Palle Simonsens Vej 1.751 1 1.752 1.751

I - Alm. boliger Palle Simonsens Vej 0 -1.780 -1.780 -11.460
00.25.11 856010102002 U - Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund 495 0 495 3.700

I - Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund 0 0 0 -6.702
Driftsikring af boligbyggeri:
00.25.18 850010100* U - Bank Mikkelses Vej, servicearealer 75.362 1.289 76.651 77.236
00.25.18 I - Bank Mikkelses Vej, servicearealer 0 0 0 -4.800
00.25.18 853030300* U - Jægersborghave, servicearealer 17.166 13.952 31.117 38.387

I - Jægersborghave, servicearealer 0 0 0 -2.880
Ældreboliger:
00.25.19 850020100* Bank Mikkelses Vej, boliger 225.657 7.856 233.513 233.507
00.25.19 853040100* Jægersborghave, boliger 66.553 58.560 125.112 142.441
Fritidsfaciliteter:
00.32.31 838010200* Hellerup Havn, Palladiumkomplekset 1.475 183 1.658 2.000
00.32.31 838010201* Hellerup Roklub, tilskud 0 0 0 2.075
00.32.31 838010302* Gentofte Sportspark - fase 3 145.809 85 145.894 147.500
00.32.31 838010304* Bander til ishaller 0 1.366 1.366 2.650
00.32.31 838010305* Klubhus på GSP 0 169 169 1.500
00.32.31 838010306* Affugter ishal 0 367 367 610
00.32.31 838010307* GSP jordbundsundersøgelser 0 0 0 400
00.32.31 838010308* GSP nødstrømsgenerator 0 0 0 250
00.32.31 838010403* Nyt svømmeanlæg 985 3.271 4.256 4.050
00.32.31 838010404* Kildeskovshallen søjlegang 0 69 69 2.000
00.32.31 838010500* Overbygning Maglegårdshallen 1.432 2.635 4.068 17.100
00.32.31 838010502* Lys på bane 1 ved Maglegårdshallen 0 -114 -114 900
00.32.31 838010700* DIF Frikommune 257 311 567 1.673
00.32.31 838011100* Kunstgræsbane Jægersborg Boldklub 0 279 279 7.500
00.32.31 838020100* Kunstgræsbaner 2017 19.137 0 19.137 19.700
00.32.31 898003101* Handicaptilgængelighedsprojekt Palladium 0 0 0 1.500
Varmeforsyning:
01.22.03 830030900* Fortsat udbygning af fjernvarmenettet etape 4.1 og 5.1 0 13.565 13.565 89.200
Klimainvesteringer:
01.35.46 830020100* Klimatilpasning Gentofterenden 81.510 99 81.609 81.660
01.35.46 830020200* Klimatilpasning Mosegårdskvarteret 27.476 393 27.870 28.500
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Funktion Projekt Formål Primosaldo Forbrug i Saldo ultimo Bevilling
2021 2021 2021 I alt

Affaldshåndtering:
1.38.61 830050100* Indkøb af affaldsbeholdere 0 0 0 6.000
1.38.66 830040100* Indkøb af 2 el-renovationsbiler 0 0 0 10.000
Kommunale veje:
02.28.22 833050101* U - Supercykelsti Helsingørruten 3.767 279 4.046 5.402

I - Supercykelsti Helsingørruten -1.808 -103 -1.911 -2.502
02.28.23 833011000* Klimatilpasning Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej 0 0 0 0
Lystbådehavne m.v.;
02.35.41 833060101* Hellerup Havn 0 755 755 2.100
Folkeskolen m.m.:
03.22.01 842020400* Legeplads på Tjørnegårdsskolen 0 24 24 3.976
03.22.02 842010305* Fysiske rammer til specialpædagogiske tilbud 300 3 303 1.000
03.22.02 842010400* Toiletter på skolerne 4.393 101 4.494 4.500
03.22.02 842010402* U - Lys, luft og læring på 2 skoler 45 1.733 1.778 4.125

I - Lys, luft og læring på 2 skoler 0 0 0 -5.000
03.22.02 842010403* Praksisfag - etablering og opgradering af lokaler 0 926 926 3.500
03.22.02 842010404* Fysiklokale Bakkegårdsskolen 0 979 979 3.600
03.22.02 846010101* Udearealer ved ungdomsboligerne 0 537 537 550
Kulturel virksomhed og folkeoplysning mv.:
03.35.64 840030104* Opgradering af Bynes Hus 0 1.640 1.640 6.000
03.38.76 839020100* Indretning af ungdomsmiljø på Hellerupvej 1.752 0 1.752 2.000
Sundhedsudgifter m.v.:
04.62.82 853010100* Ombygning Tranehaven mv. 63.131 1.901 65.032 76.400
Tilbud til børn og unge med særlige behov:
05.28.21 847020100* Dohns Minde og Margrethevej, ombygning 0 2.028 2.028 2.350
Tilbud til ældre og voksne med særlige behov:
05.30.26 853020100* Fælles sprog III og EOJ 6.654 77 6.730 9.020
05.30.26 853020101* Elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem 0 1.029 1.029 2.400
05.30.27 853050102* Nødkald i plejeboliger 1.928 2.503 4.431 10.500
05.30.27 853050201* IT-investeringer SoSu 2021 0 1.811 1.811 12.600
05.30.27 8530601* U - Brandsikring plejeboliger 36.571 27.724 64.294 104.550

I - Brandsikring plejeboliger 0 -4.400 -4.400 -23.300
05.38.50 850030100* Bank Mikkelsens Vej, ombygninger 7.428 714 8.142 8.296
Sekretariat og forvaltninger:
06.45.51 833040202* Det grønne Gentofte, analyse 0 0 0 1.000
Fælles IT og telefoni:
06.45.52 856030206* Ny Gentofte.dk 1.568 1.473 3.041 5.100
06.45.52 856030207* Opgradering af standardsoftware 2019 0 0 0 7.500
06.45.52 856030208* IT-infrastruktur og IT-sikkerhed 2020 0 645 645 10.056
06.45.52 856030209* IT-infrastruktur 2021 0 0 0 23.400
06.45.52 856030300* KOMBIT Monopolbrud 908 80 988 2.215
Jobcentre
06.45.53 856110100* Jobcenter, ekstra ressourcer 0 1.999 1.999 4.000
Større Planlagt Vedlighold boliger og erhvervsejendomme 27.344 511 27.855 41.738
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ØKONOMI GENTOFTE-BERETNING 2021

Bilag: Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder  

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige myndigheder. Kommunen 
skal i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres for andre offentlige myndigheder. 

Kommunen varetager visse administrative opgaver for Beredskab Øst (etableret 1. januar 2016), der er et  

§ 60 selskab bestående af Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Desuden er kommunen forretningsfører for Bellevue Strandpark I/S, der står for vedligeholdelsen af strand-
arealerne ved Bellevue. I interessentskabet, hvor også Naturstyrelsen er med, indgår følgende kommuner 
(med følgende andel af finansieringen):  

 Gentofte Kommune (15/32)

 Lyngby-Taarbæk Kommune (2/32)

 Staten (15/32)
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1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 

Vi har afsluttet revisionen af Gentofte Kommunes regnskab 2021, vedrørende de sociale og 

beskæftigelsesmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. 

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision (god offentlig 

revisionsskik), internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt bekendtgørelse nr. 

224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder 

inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og 

Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets 

ressortområder. 

Vi har i forbindelse med revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten, 

efterprøvet, om 

• De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er 

hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. 

• Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. 

• Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. 

Vi har tillige påset, at kommunen: 

• har korrigeret data i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen af finansieringsbeløbet, jf. § 

5, stk. 2, 

• har gjort Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opmærksom på fejl i data, jf. § 5, stk. 4, 

• har indberettet oplysninger om udgifter, som ikke er refusionsberettiget, jf. § 10, og udgifter til særlig 

støtte, jf. § 12, stk. 3 og 4, 

• har registreret tilbagebetaling eller efterbetaling i de systemer, hvis data ligger til grund for opgørelsen 

af finansieringsbeløb, jf. § 21, og 

• har registreret finansieringsbeløb efter retningslinjerne i "Budget- og Regnskabssystem for 

kommuner". 

2. Samlet konklusion på den udførte revision 

I det følgende præsenteres vores konklusion for den udførte revision for de sociale og 

beskæftigelsesmæssige områder. 

Beskæftigelsesområdet 

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i 

Erhverv, Beskæftigelse og Integration, og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder, som 

helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2021.  

Børneområdet 

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i 

Børn og Familie, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i 

regnskabsåret 2021.  
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Voksenområdet 

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i 

Social og Handicap Myndighed, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende 

måde i regnskabsåret 2021.  

Vi har i forbindelse med den udførte revision, orienteret ledelsen om revisionens omfang og resultater i 

detaljeret form i fremsendte ledelsesnotater. 

3. Revisionsbemærkninger 

Vores revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe 

afgørelse om.  

4. Redegørelse for den udførte revision 

4.1 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer 

I henhold til bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt 

regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, 

Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets 

og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder er der fastsat krav til dokumentations- og 

registreringssystemet i kommunerne. Herunder skal kommunen sikre, at der foreligger en uafhængig 

revisorerklæring om, at anvendte it-systemer fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og 

datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af 

godkendte transaktioner.  

Vi har gennemgået de modtagne revisionserklæringer i kommunen. De omfattede kontroller er primært 

rettet mod de generelle it-kontroller til sikring af behandling af data. Herudover er der som omtalt i 

beretningens afsnit 4.2 afgivet ét forbehold vedr. KSD. Vi er opmærksomme herpå og har tilpasset vores 

revision, så vi har udført de nødvendige supplerende revisionshandlinger til at afdække dette. 

4.1.1 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer 

I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger 

tilfredsstillende afstemninger mellem de udbetalte beløb fra de sociale udbetalingssystemer i forhold til 

økonomisystemet og indberetninger til Skattestyrelsen. 

Det er vores vurdering, at der foreligger tilfredsstillende afstemninger af udbetalingssystemerne og 

tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold 

til indberetninger til Skattestyrelsen. 

4.1.2 Vurdering af legalitets- og kvalitetskontrol på fagsystemer 

Vi har gennemgået og vurderet Kommunens retningslinjer for intern kontrol vedrørende brug af KMD 

Aktiv. Vi har påset, at der foretages løbende kontrol i forhold til de udbetalinger, der er foretages i KMD 

Aktiv.  

Det er vores vurdering, at ovenstående kontrol er med til at sikre, at de udbetalinger der foretages via KMD 

Aktiv er korrekte og sker til retsmæssige modtager. 
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Kommunen er i 2021 overgået fra KMD Aktiv til KY, og den ovenfor nævnte løbende kontrol er derfor ikke 

længere nødvendig, idet den systemmæssige opsætning i KY betyder, at der ikke kan foretages udbetaling 

til alternative modtagere, medmindre der er 2 personer som godkender udbetalingen. 

Der blev allerede i 2020 konstateret, at KSD var fejlbehæftet, hvilket medførte et forbehold i revisionens 

erklæring på systemet. Den tilsvarende erklæring for 2021 viser, at forbeholdet rækker ind i perioden 1. 

januar – 31. marts 2021, hvorefter forholdet er løst. 

Som en konsekvens af forbeholdet i revisionserklæringen for KSD, jf. hovedberetningens afsnit 4.2, har vi 

under vores revision forespurgt kommunen om den mulige regnskabsmæssige konsekvens af den 

manglende kontrolkørsel i KSD af nøjagtigheden i beregningen af sygedagpenge og refusion i perioden 1. 

januar – 31. marts 2021.  

Kommunen har i perioden som led i deres interne kontrol efterregnet 24 stikprøver, hvor der ikke blev 

konstateret fejl.  

Vi skal hertil oplyse, at vi i forbindelse med revisionen stikprøvevis har efterprøvet kommunens aktive 

sager påbegyndt/opstartet i 2021, og i den forbindelse ikke har konstateret fejl og mangler i forhold til 

KSD. 

Det er baseret på den udførte revision vores vurdering, at de eventuelle fejl, der skyldes KSD, ikke er af 

væsentlig betydning for området. 

4.2 Områder med statsrefusion 

4.2.1 Regnskab og restafregning 

Vi har på tidspunktet for afslutning af revision af årsregnskabet for 2021 modtaget kommunens endelige 

opgørelser over statsrefusion og tilskud for følgende områder:  

• Opgørelse af restrefusion for sociale ydelser  

• Opgørelse af statsrefusion og tilskud for integrationsområdet 

• Opgørelse over særlig dyre enkeltsager 

• Opgørelsen for lån efter boligstøttelovgivningen. 

 

Vores gennemgang ikke givet anledning til bemærkninger, og der er afgivet en revisionserklæring uden 

forbehold på refusionsopgørelserne. 

4.3 Indsats mod socialt snyd 

Vi har gennemgået kommunens indsats mod socialt bedrageri og resultatet af gennemgangen er, at 

kommunen: 

• har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for kontrol af udbetaling af ydelse, 

og at disse følges 

• har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder at 

kommunen har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække og spore misbrug 

• indsamler og analyserer resultaterne, som kontrolmiljøerne genererer 

• reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og benytter sig af sanktioner 

• dokumenterer og begrunder afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser. 

• oplyser borgerne om oplysningspligt 
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• benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker samt benytter e-indkomst 

m.v. til kontrolformål 

• undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra anden myndighed eller en 

anmeldelse fra borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser.  

På baggrund af revisionens resultat vurderes, at kommunens forretningsgang for indsats mod socialt snyd 

er hensigtsmæssig og betryggende. 

4.4 Revision af bevillingssager  

4.4.1 Formål 

Formålet med revisionsbesøget har bl.a. været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget skyldige 

økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet. Vi har ved besøget 

stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for 

sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om 

der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder 

og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af 

områderne (forvaltningsrevision).  

4.4.2 Revisionen 

Revisionen af bevillingssager er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant 

repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle 

erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor 

der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Der er ligeledes 

taget højde for pligten til personsagsrevision på særligt udvalgte områder. 

Endelig har vi stikprøvevis ved behov udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk 

kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse 

af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede 

ydelser. 

Revisionen har omfattet administrationen af en række bestemmelser, som følger af bekendtgørelse nr. 224 

af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder 

inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og 

Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets 

ressortområder, herunder blandt andre,  

• Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 

• Lov om Arbejdsløshedsforsikring 

• Lov om Aktiv Socialpolitik 

• Lov om Sygedagpenge 

• Lov om Social Service 

• Lov om Social Pension 

Der henvises til afsnittene 5, 6 og 7, samt bilag 3 - ressortministeriernes oversigt, for resultatet af den 

udførte revision. 
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4.4.3 Generelt vedrørende Covid-19 og revisionen på særligt beskæftigelsesområdet i 2021 

Som følge af COVID-19 har dele af beskæftigelsesindsatsen siden 12. marts 2020 og frem til den 1. 

september 2021 været suspenderet. Rammerne for suspensionen er løbende blevet fastlagt i diverse 

bekendtgørelser, og senest ved Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af 

beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. 

Den delvise suspension har blandt andet betydet, at kommunerne på flere områder i lighed med sidste år 

har været fritaget fra at afholde samtaler og iværksætte tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  

Ydermere har det på sygedagpengeområdet været tilladt at afholde samtalerne med borgerne digitalt eller 

telefonisk i stedet for personligt og samtidigt træffe afgørelse omkring midlertidig forlængelse af 

sygedagpenge af flere omgange. 

Der har været fleksibilitet i forhold til afholdelse af møder i rehabiliteringsteams, ligesom en del møder 

særligt i foråret, har været aflyst grundet manglende deltagelse af lægefagligt personale fra regionerne, som 

har været optaget af andre opgaver grundet COVID-19 situationen.  

Vi har i forbindelse med revisionen af beskæftigelsesområdet for regnskabsår 2021 konstateret, at 

suspensionerne har medvirket til, at kommunerne generelt har administreret området uden fejl.  

Det er dog samtidig vores opfattelse, at Gentofte Kommune på flere områder forventer et 

opfølgningsarbejde i forhold til samtaler, tilbud, selve dialogen med borgerne mv. med henblik på at hjælpe 

borgerne tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 

5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn på 
beskæftigelsesområdet 

Vi har som et led i revisionen af Gentofte Kommune 2021 gennemgået og vurderet, om der er etableret 

hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange for administrationen i afdelingerne henhørende 

under Beskæftigelsesområdet. 

Resultater 

Interne faglige instrukser / arbejdsgange 

I centret har samtlige medarbejdere adgange til Gentofte Platformen, hvor der kan fremfindes 

fyldestgørende arbejdsgange, som er udarbejdet med udgangspunkt i lovgivningen og Kommunens 

administrationsniveau.  

Ledelsestilsyn/kontrol 

Vi har i forbindelse med vores besøg fået udleveret materiale ift. foretaget kvalitetskontrol i regnskabsår 

2021. Af materialet fremgår det, at der udføres systematisk ledelsestilsyn kvartalsvis på beskæftigelses- og 

ydelsesområderne. Tilsynet udføres som en stikprøvevis kontrol af sager efter skematisk gennemgang med 

fokus på følgende; 

- Faglig revision med henblik på en overordnet vurdering af kvaliteten 

- Bevillings- og lovmæssige kriterier 

- Opfølgningsarbejdet  

- Andet 
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Resultaterne fra tilsynene benyttes efterfølgende som ledelsesinformation, samt som en del af 

planlægningen af, hvor der kan sættes ind med indsatser, som eksempelvis læring fremadrettet. 

Samlet konklusion 

Vi har i forbindelse med vores gennemgang af området konstateret, at der forefindes, et hensigtsmæssigt 

og betryggende administrationsgrundlag via Gentofte Platformen. 

Samtidig er det vores opfattelse, at det gennemførte ledelsestilsyn som helhed, er fyldestgørende, idet 

tilsynet er med til at sikre et fokus på eventuelle områder hvor der behov for iværksættelse af ekstra indsats 

m.v. Ligesom at tilsynet er med til at sikre, at eventuelle problemstillinger på de enkelte fagområder bliver 

afdækket, og det dermed sikres, at disse løbende bliver opfanget, således der kan igangsættes initiativer 

eventuelt i form af opkvalificering af medarbejdere eller udarbejdelse/tilretning af nye interne 

retningslinjer.  

Vi skal dog anbefale kommunen at man ved det kommende tilsyn har fokus på de områder, hvor vi i 

forbindelse med vores gennemgang har konstateret fejl og mangler. Kommunen bør foretage opfølgning 

herpå, og dermed sikre sig, at der fremadrettet er fokus på minimering af fejltyper og niveau i forhold til at 

lovgivningens krav og bestemmelser skal følges fuldt ud.  

5.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på 
beskæftigelsesområdet 

Vi har udført revision af 27 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser i henhold til områderne under 

beskæftigelsesområdet. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i kommunens sagssystem, 

med fokus på sager oprettet i indeværende regnskabsår.  

Det er vores opfattelse, at områderne som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og at 

lovgivningen overordnet efterleves. På enkelte områder er der konstateret enkelte ikke-systematiske fejl.  

Der henvises til nedenstående samt til ressortministeriernes oversigt i bilag 3. 

5.2.1 Sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser 

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens 

bestemmelser.  

Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, 

▪ I 1 sag er første opfølgningssamtale ikke afholdt i overensstemmelse med lovgivningens regler og 

bestemmelser, fristen er overskredet grundet sygdom hos sagsbehandler, ej gyldig grund. 

▪ I 2 sager er efterfølgende opfølgningssamtaler ikke afholdt i overensstemmelse med lovgivningens 

regler ift. 4 samtaler indenfor det første halve år. 

 

Efter vores opfattelse skal første samtale afholdes senest inden udgangen af ottende uge regnet fra første 

fraværsdag. Ligesom at kommunen skal afholde 4 samtaler indenfor det første halve år regnet fra første 

fraværsdag.  

Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført; at det grundet sagsbehandlers høje sagsantal på 

tidspunktet ikke har været muligt at gennemføre alle samtalerne rettidigt. Da teamet i perioden mangler 

sagsbehandler ressourcer har det ikke været muligt at give opgaven til andre.  
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På baggrund af de samlede resultater er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret fuldt 

ud hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet at der er konstateret fejl i sager i 

forhold til manglende rettidig opfølgning.  

Kommunen har oplyst, at der i første kvartal af 2022 er sikret de nødvendige sagsbehandlerressourcer, så 

det fremover er muligt at overholde rettidigheden - der synes således fremadrettet at være skabt grundlag 

for, at området vil blive administreret fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningens regler og 

bestemmelser. 

Kommunen anbefales samtidig i forbindelse med det kommende ledelsestilsyn at have et særligt fokus på 

området, således at det sikres at samtalerne afholdes jf. lovgivningens regler og bestemmelser. 

Vi vil følge op på området i forbindelse med næste års revisionsbesøg.  

5.2.2 Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser 

Vi har foretaget revision af 4 bevillingssager, hvori der er bevilget kontanthjælp efter aktivlovens og 

beskæftigelseslovens bestemmelser.  

Vi har konstateret fejl i 1 af de gennemgåede sager, som kan henføres til, 

▪ I 1 sag er CV ikke godkendt senest indenfor 3 uger efter henvendelse til kommunen jf. 

lovgivningens regler og bestemmelser. 

 

Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført; at CV’et skal opdateres med min. 10 kvalifikationer ved 

visitationssamtalen den 4. august. CV’et kan derfor ikke godkendes. Det er en fejl, at sagsbehandler ikke får 

fulgt op på det ved de efterfølgende samtaler. Fejlen er rettet. 

På baggrund af de samlede resultater er det vores opfattelse, at området på trods af ovenstående 

konstateringer administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet der 

alene er konstateret fejl af enkeltstående karakter. 

5.3 Kommunens administration af 225-timers reglen 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med opgørelse over antal omfattede af 225-

timersreglen stødt på uoverensstemmelser i data vedrørende 225-timersreglen og har i den forbindelse set 

nærmere på data fra oktober 2019.  

Styrelsen har på den baggrund opfordret kommunerne til at undersøge, om der er foretaget 

sagsbehandlingsfejl, der giver anledning til at foretage fornyet behandling af sagerne, herunder om der er 

foretaget uberettiget ydelsesnedsættelse for ugifte personer, der er undtaget fra 225-timersreglen, som skal 

korrigeres. 

Kommunerne er af Styrelsen blevet bedt om at udsøge og gennemgå sagerne, rette op på eventuel 

fejladministration og herefter indsende en redegørelse til STAR.  

STAR har i brev af 14. september 2021 bedt revisorerne om, ”ved årets revision i kommunerne, at være 

opmærksomme på, om kommunerne kan dokumentere, at de har foretaget en systematisk gennemgang 

af de relevante sager på området. Revisorerne bedes endvidere være opmærksomme på, om 

kommunerne kan dokumentere, at de har efterbetalt eventuelt skyldige beløb til de pågældende personer. 
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Såfremt kommunen endnu ikke har rettet op på eventuel fejladministration, bedes det fremgå af årets 

revisionsberetning”. 

Som opfølgning herpå kan vi oplyse, at vi i forlængelse af vores revisionsbesøg i kommunen har anmodet 

kommunen om at fremsende dokumentation for, at der er foretaget en systematisk gennemgang af de 

relevante sager og at kommunen har efterbetalt eventuelt skyldige beløb til de pågældende personer.  

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kommunen i de sager, hvor der fejlagtigt ikke er nedsat 

ydelse, og borgeren dermed har fået for meget, skal foretages berigtigelse af hjemtaget refusion. 

Vi har modtaget dokumentation fra kommunen, hvoraf det fremgår at kommunen har foretaget en 

systematisk gennemgang af relevante sager, og foretaget efterbetaling af eventuelle skyldige beløb til 

borgere hvor dette har været relevant. 

5.4 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2020 

5.4.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder 

Vi har modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 20. december 2021 

vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2020 på områder med statsrefusion for 

Gentofte Kommune. Det fremgår heraf; 

Resultat af gennemgang på ministeriets område 

”Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller 

revisionsbemærkninger på ministeriets område ud over de generelle forhold, der gør sig gældende i alle 

landets kommuner og som er nævnt i forbindelse med implementeringen af Kommunernes 

Sygedagpenge System (KSD). 

  

Styrelsen noterer sig resultatet af revisors gennemgang, og har ikke yderligere bemærkninger. 

  

Styrelsen noterer sig, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med 

reglerne”. 

 

Revisionserklæringer vedrørende de sociale it-systemer 

”I forbindelse med behandlingen af revisionsberetningerne for regnskabsåret 2020 er det konstateret, at 

der i kommunerne har været udfordringer i forbindelse med implementeringen af Kommunernes 

Sygedagpenge System (KSD), der er et nyt sygedagpengesystem, der er implementeret i alle kommuner i 

juni 2020. 

 

Der er meget sent den 19. maj 2021 afgivet en revisionserklæring (ISAE 3402) vedrørende udvalgte 

applikations-kontroller i relation til KSD for perioden 1. januar til 31. december 2020. 

 

Af den erklæring fremgår følgende forbehold: 

 

”Grundlag for konklusion med forbehold 

Som anført under kontrolmål 6 Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af 

sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion, har vi konstateret, at 

kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i 

KSD i erklæringsperioden. 

 

Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”. 
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Styrelsen skal for god ordens skyld bede revisor medtage en status på forholdet i næste års beretning, 

såfremt KSD-implementeringen måtte give anledning til det. 

Vi skal hertil oplyse, at vi i forbindelse med revisionen stikprøvevis har efterprøvet kommunens aktive 

sager påbegyndt/opstartet i 2021, og i den forbindelse ikke har konstateret fejl og mangler i forhold til 

KSD.   

For yderligere henvises til foranstående afsnit 4.1. 

6. Social- og Ældreministeriets ressortområder 

6.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn på 
de specialiserede socialområder  

Vi har i forbindelse med vores revision for 2021 undersøgt og vurderet, om der foreligger 

administrationsgrundlag for alle væsentlige forhold – herunder har vi i forbindelse med gennemgangen af 

enkeltsager blandt andet vurderet, om der er tilrettelagt hensigtsmæssige procedurer. 

Herudover har vi undersøgt og vurderet, om der er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn, der også 

sikrer, at ledelsen løbende har indsigt i kvaliteten i sagerne, såvel som i økonomien på området for følgende 

områder;  

Børn og Familie 

Retningslinjer og kompetenceplaner foreligger på Gentofte Platformen – og kan tilgås af medarbejderne 

under punktet; Godkendte retningslinjer. Disse opdateres/ajourføres løbende ved behov og i forbindelse 

med lovændringer på området. Der arbejdes i afdelingen efter et administrationsgrundlag, som har klare 

kompetencebestemmelser for rådgiverne, ligesom at der er teammøder og visitation. 

Vi har i forbindelse med revisionsbesøget fået tilsendt materiale i forhold til foretaget ledelsestilsyn for 

regnskabsår 2021. Af modtaget materiale fremgår det, at der er foretaget tilsyn i månederne; februar, marts 

og april i 2021 på områder henhørende under; Børn, Unge og Special.  

Af materialet fremgår det, at der er udtaget 2 sager for hvert område pr. måned. Ved tilsynet har der blandt 

andet været fokus på følgende; 

- Underretninger 

- Børnefaglig undersøgelse 

- Samlet faglig vurdering 

- Handleplan 

- Afgørelser og serviceniveau 

- Opfølgning 

- Økonomi 

 

Kommunen har oplyst, at der ikke som planlagt er foretaget tilsyn hver måned i hele 2021, men at den 

respektive leder i stedet har foretaget sagsgennemgang med den enkelte rådgiver med udgangspunkt i 

udfærdiget ark med fokuspunkter. Resultaterne af de foretagne tilsyn og sagsgennemgange har blandt 

andet resulteret i, at der har været afholdt temaer omkring notatpligt og børnesamtaler m.v. 
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I 2022 har afdelingen ansat en jurist som fremover blandt andet skal forestå opgaven omkring 

ledelsestilsyn. 

Det er vores vurdering, at der med baggrund i ovenstående tilsyn overordnet synes at foreligge et godt 

grundlag for administrationen af områderne, ligesom det er vores vurdering, at der fremadrettet med 

iværksat tiltag med jurist m.v. er tilrettelagt et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn.  

Social og Handicap Myndighed 

I afdelingen findes grundige arbejdsgangsbeskrivelser og opdaterede skabeloner, som understøtter 

medarbejdernes sagsbehandling af områderne. Ydermere benyttes fagsystemet Sensum Bosteds skemaer 

til beskrivelse og vurdering af, om borgere er i målgruppe for en ansøgt ydelse. 

Det fremgår af dokumentationen på Gentofte Platformen under Emnesager (EMN-2021-07763), at 

kommunen i regnskabsår 2021 har udført tilsyn kvartalsvis – og rådgiverne efter gennemført tilsyn/kontrol 

er orienteret om hvad ledelsen har konstateret, ligesom at der er orienteret generelt til medarbejderne på 

teammøderne omkring hvad tilsynene har givet anledning til af eventuelle ændringer i arbejdsgange m.v. 

Derudover bliver stort set alle sager med undtagelse af sager vedrørende merudgifter jf. Servicelovens § 

100 samt sager i forhold til § 85 (interne leverandører) gennemgået på visitationsudvalgsmøde, hvor 

indstillinger til bevillinger drøftes og behandles. Her udfører ledelsen ligeledes tilsyn med 

sagsbehandlingen, dette dokumenteres dog ikke yderligere. 

På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af enkeltsager, samt drøftelse med ledelsen, er det vores 

vurdering, at ledelsen har et rigtig godt kendskab til kvaliteten i de enkelte sager, ligesom at der foreligger 

en velbeskrevet arbejdsgangsbeskrivelse som er med til at sikre, at sagerne behandles i overensstemmelse 

med gældende lovgivning på området.  

6.2 Overordnet revisionskonklusion på personsagsrevisionen på de 
specialiserede områder efter serviceloven  

Vi har udført revision af 21 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser i henhold til områderne under 

socialområdet. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i Kommunens sagssystem eller fra 

lister udleveret af Kommunen, med fokus på sager oprettet i indeværende revisions år.   

Det er vores opfattelse, at områderne som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende, og at 

lovgivningen overordnet efterleves. 

Nedenfor fremgår områder, hvor der er konstateret fejl. Det er tale om enkeltstående, ikke-systematiske 

fejl. Der henvises endvidere til ressortministeriernes oversigt i bilag 3. 

6.3 Temarevision 2021 – kommunernes hjemtagelse af statsrefusion 
efter servicelovens § 42 

Social- og Ældreministeriet har ved de seneste års gennemgang af de kommunale refusionsberetninger om 

hjemtagelse af statsrefusion konstateret, at der i forbindelse med revision af området er fundet en 

forholdsmæssig stor mængde fejl i kommunernes administration af området for tabt arbejdsfortjeneste jf. 

servicelovens § 42. 

På den baggrund har Social- og Ældreministeriet igangsat en temarevision, som skal afdække om 

kommunernes hjemtagelse af statsrefusion efter servicelovens § 42 er i overensstemmelse med 

lovgivningen. 
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Formålet med temarevisionen 2021 er således at sikre, at kommunernes forvaltning af servicelovens § 42 er 

korrekt, og at der træffes korrekte afgørelser for de berørte borgere, samt hvorvidt betingelserne for at 

hjemtage refusion efter servicelovens § 177, nr. 2. er opfyldt. 

Gennemgangen er foretaget ud fra følgende fokuspunkter udmeldt af ministeriet; 

• Er der tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for sagsbehandlingen, som 

sikrer, at dokumentations- og registreringskravene i regnskabsbekendtgørelsens kapitel 8 

overholdes i de konkrete sager. 

• Er det dokumenteret at barnet/den unge er omfattet af målgruppen for servicelovens § 42. 

• Er der tilrettelagt et hensigtsmæssigt og systematisk ledelses- og kvalitetstilsyn med sagerne på 

området. 

• Foreligger der en konkret afgørelse, herunder dokumentation for vurdering af behovet for 

omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, inden støtten udmeldes. 

• Er sagsbehandlingen tilrettelagt, således det sikres, at der er løbende opfølgning i sagerne, jf. 

servicelovens § 148. 

• Er der etableret hensigtsmæssige procedurer til at sikrer, at der foretages korrekt beregning af den 

udmålte støtte som følge af tabt arbejdsfortjeneste. 

• Er der tilrettelagt en sagsbehandling, der sikrer, at der højde for sparede udgifter. 

• Er der tilrettelagt en sagsbehandling, der sikrer, at der beregnes korrekt pensionsbidrag. 

• Er der tilrettelagt en sagsbehandling, der sikrer, at beregningen og udbetalingen af tillæg til 

ferieformål foretages korrekt. 

Vi har foretaget revision af 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens bestemmelser 

og har i denne forbindelse konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne.  

Fejlen i bevillingssagen kan henføres til nedenstående fejltype:  

• I 1 bevillingssag er der ikke taget stilling til eventuelle besparelser i forbindelse med 

beregningen/udregningen af Tabt arbejdsfortjeneste som lovgivningen foreskriver. 

 

Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført; ”at det er korrekt, at der ikke er taget højde for sparet 

udgifter ved fuld TA. Videre fremgår det; ”at det ikke er en normal problematik, men en forglemmelse i 

dette tilfælde. Det er noget som bliver med indskrevet i de nye kvalitetsstandarder som vi hårdt på p.t”. 

På baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne, er vi af den opfattelse, at området har været 

administreres hensigtsmæssigt og tilfredsstillende og i overensstemmelse med lovgivningen på området, 

idet der alene er konstateret fejl af enkeltstående karakter. 

Vi har ligeledes gennemgået det udleverede materiale omkring arbejdsgange/procedure, og skal her 

anbefale kommunen, at disse, dvs. arbejdsgange m.v. opdateres og tilrettes således, at det fremadrettet, 

fremgår klart og tydeligt, hvordan og hvorledes sagsbehandlingen af området foretages/udføres i forhold til 

sikring af, at lovgivningens regler og bestemmelser følges fuldt ud i forhold til blandt andet – sparede 

udgifter, beregning af pensionsbidrag, beregning af tillæg til ferie m.v. 
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6.4 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2020 

6.4.1 Social- og Ældreministeriets ressortområder  

Vi har modtaget Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse af 17. januar 2022 vedrørende beretning 

om revision af de sociale regnskaber for 2020 på områder med statsrefusion for Gentofte Kommune. Det 

fremgår heraf; 

Forebyggende og anbringende foranstaltninger jf. Servicelovens kapitel 11 

”Det fremgår af beretningen for 2020, at revisor ved personsagsgennemgangen på området vedrørende 

servicelovens kapitel 11 ikke kan konstatere fejl. Revisor vurderer yderligere, at området som helhed 

varetages hensigtsmæssigt og betryggende. 

Social- og Ældreministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ved opfølgningen ikke kan konstatere 

fejl på området. Ministeriet finder det endvidere tilfredsstillende, at revisor vurderer, at området som 

helhed varetages hensigtsmæssigt og betryggende. 

Social og Ældreministeriet anser på den baggrund forholdt som afsluttet”. 

Det øvrige specialiserede voksenområde – særligt dyre enkeltsager, jf. Servicelovens §§ 85 - 

108 

”Social- og Ældreministeriet finder det tilfredsstillende, at revisionen blot har givet anledning til 

konstatering af en fejl uden refusionsmæssig betydning på området, som efter det oplyste er bragt i 

orden, og at revisor vurderer, at området varetages hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt”. 

baggrund forholdt som afsluttet”. 

7. Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder 

7.1 Overordnet revisionskonklusion af personsagsrevisionen på 
integrationsområdet 

Vi har ikke foretaget revision af bevillingssager på integrationsområdet ved revisionen 2020 jf. tidligere års 

revisionsresultater. 

7.2 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2020 

7.2.1 Udlændinge- og Integrationsministeriets ressortområder 

Vi har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 23. december 2021 

vedrørende revisionsberetningen for 2020 på områder med statsrefusion for Gentofte Kommune. Det 

fremgår heraf; 

Ministeriets konklusion 

”Ministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har fundet væsentlige fejl og mangler i revisionen 

af kommunens årsregnskab for 2020 for ordninger, der vedrører ydelser og tilskud på Udlændinge- og 

Integrationsministeriets område, samt af revisor vurderer, at der generelt administreres i 

overensstemmelse med gældende regler. 

Ministeriet tager revisors vurderinger til efterretning. 

Ministeriet har på baggrund af gennemgangen ikke yderligere bemærkninger eller opfølgningspunkter 

til revisionsberetningen for 2020”. 
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8. Fravalg af områder 

Revisionen af personsager skal inden for en kortere årrække være foretaget på alle konti, for hvilke der skal 

ske personbogføring, uanset antallet af sager eller beløbenes størrelse.  

En forudsætning for, at revisor kan undlade årlig personsagsgennemgang på enkelte områder og konti er, 

at revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen på området 

er betryggende, samt at revisor har udarbejdet en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret 

hvert år.  

Revisionen redegør for, og begrunder fravalget. 

• Fleksjob og Ledighedsydelse. Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som 

skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Ressourceforløb. Området er revideret i 2019. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at 

alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Revalidering og forrevalidering. Området er revideret i 2020. Revision af området indgår i en turnus, 

som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Hjælpemidler. Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at 

alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Repatriering. Området er revideret i 2019. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at 

alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Personlig assistance. Området er revideret i 2020. Revision af området indgår i en turnus, som skal 

sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.  

• Hjælp i særlige tilfælde. Området er revideret i 2019. Revision af området indgår i en turnus, som skal 

sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Personligt tillæg. Området er revideret i 2019. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at 

alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• IGU. Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal sikre at alle 

områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.  

• Jobrotation. Området udtaget til revision i 2021 – kommunen havde dog ingen aktive sager på 

området. 

• Midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Området udtaget til revision i 2020 – kommunen havde dog ingen 

aktive sager på området. 

• Kontantydelse. Området udtaget til revision i 2020 – kommunen havde dog ingen aktive sager på 

området. 

• Servicejob. Området udtaget til revision i 2020 – kommunen havde dog ingen aktive sager på 

området. 

• Integrationsområdet. Området er revideret i 2018. Revision af området indgår i en turnus, som skal 

sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Merudgifter jf. Servicelovens § 41. Området er revideret i 2020. Revision af området indgår i en 

turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Merudgifter jf. Servicelovens § 100. Området er revideret i 2020. Revision af området indgår i en 

turnus, som skal sikre at alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække. 

• Botilbud efter Servicelovens §§ 109 & 110. Revision af området indgår i en turnus, som skal l sikre, at 

alle områderne gennemgås inden for en nærmere årrække.  

• Dagtilbudsloven § 99. Området indgår i en turnus, som skal sikre at alle områder gennemgås inden for 

en nærmere årrække. 
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Kommunenavn: Gentofte Kommune  

Revideret af: PwC 

 

Beskæftigelsesministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Væsentlige 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Systema- 

tiske / 

generelle 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Kommentarer 

vedrørende 

konsta- 

terede fejl 

 

(henvisning til 

afsnit) 

Området 

fravalgt 

 

 

 

 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Området 

admini- 

streres 

generelt i 

overensstem- 

melse med 

gældende 

regler  

 

(Ja/Nej) 

Revisions 

bemærk-

ninger 

  

(Noteres ved 

angivelse af 

samme 

nummerering 

som fremgår 

af revisions- 

beretningen) 

Forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Funktion 
5.57.73  

5.57.75 

8.38.37 og 
8.51.52 

Kontant-og uddannelseshjælp. 
Udbetaling, beregning og 

kontering. Rådighedsvurdering og 

sanktionering. 
Særlig støtte (medfinansiering og 

tilbagebetaling) 

LAS*  

11 1 0 Nej Nej 

 

5.2 

5.2.2 
 

Nej Ja - - 

Funktion 

5.57.75 

samt 5.57.73 

Aktivering (bortset fra løntilskud), 

kontaktforløb, jobplaner mv. til 

kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere 

LAB   

 

*Indgår under foranstående sager 

 

 

Funktion 
5.57.73.  

5.58.80 
8.51.52 

Revalidering inkl. Forrevalidering  
 

LAS kap. 6 c 
LAB kap. 21 

 
0 - - - - - Ja - - - 

Funktion   

5.57.72 

5.58.80 
5.58.81 

5.68.91 

5.68.94 
5.68.98 

Tilskud til udgifter til hjælpemidler 

og befordrings-godtgørelse m.v. til 

alle målgrupper, tilskud til 
jobrotation og voksenlærlinge, 

løntilskud til alle målgrupper, 

skånejob, isbryderordning, tilskud 
til selvstændig virksomhed under 

revalidering, personlig assistance 

og vejledning og opkvalificering af 
15-17 årige. 

LAB kap. 12, 22-

24, 27 og 28 samt 

lov om 
kompensation til 

handicappede i 

erhverv m.v.  
0 - - -  - - Ja - - - 

Funktion 

5.58.81 

8.51.52 

Fleksjob 

 

LAB kap. 20** 

0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 
5.58.83 

Ledighedsydelse 
 

 

LAS kap. 7 
**Indgår under foranstående sager 
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Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Væsentlige 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Systema- 

tiske / 

generelle 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Kommentarer 

vedrørende 

konsta- 

terede fejl 

 

(henvisning til 

afsnit) 

Området 

fravalgt 

 

 

 

 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Området 

admini- 

streres 

generelt i 

overensstem- 

melse med 

gældende 

regler  

 

(Ja/Nej) 

Revisions 

bemærk-

ninger 

  

(Noteres ved 

angivelse af 

samme 

nummerering 

som fremgår 

af revisions- 

beretningen) 

Forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Funktion 

5.57.71 og 

8.51.52 

Sygedagpenge 

 

Lov om syge- 

dagpenge  5 3 0 Nej Nej 5.2.1 Nej Ja - - 

Funktion 
5.68.97 

Seniorjob Lov om seniorjob 
3 0 0 Nej Nej 5.2 Nej Ja - - 

Funktion 

5.68.96 
 

Servicejob (løntilskud) 

 

Lov om 

ophævelse af lov 
om servicejob 

0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 

5.57.78 

5.68.98 
 

Forsikrede ledige 

(medfinansiering af a-dagpenge, 

opfølgning kontaktforløb og 
tilbud) og midlertidig ret til 

uddannelsesløft inden for 

mangelområder til 

dagpengemodtagere. 

 

§ 82 a i lov om 

arbejdsløshedsfor-

sikring m.v. og 
LAB, herunder § 

97 a 
5 0 0 Nej Nej 5.2 Nej Ja - - 

Funktion 

5.58.82 
5.68.90 

8.51.52 

 

Forsørgelse og aktivering (bortset 

fra løntilskud) af personer i 
ressourceforløb, der modtager 

ressourceforløbsydelse, inkl. 

mentor. 

LAS kap. 6 a 

LAB kap. 19 
0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 
5.58.82 

5.68.90 

8.51.52 
 

 

Forsørgelse og aktivering (bortset 
fra løntilskud) af personer i 

jobafklaringsforløb, der modtager 

ressourceforløbsydelse, inkl. 
mentor. 

LAS kap. 6 b 
LAB kap. 18 

0 - - - - - Ja - - - 

Funktion  

5.57.78 og 
5.57.79 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 

(medfinansiering af midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse og 

tilhørende aktiveringsudgifter 
bortset fra løntilskud) 

LAB kap. 13 d, jf. 

lovbekendtgørelse 
nr. 1342 af 21. 

november 2016, 
og lov om 

arbejdsløshedsfor-

sikring § 52 o. 

0  - - - - - Ja - - - 
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LAS: Lov om aktiv socialpolitik, LAB: Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer 

 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på 

Beskæftigelsesministeriets område 

 X 

 

Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Væsentlige 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Systema- 

tiske / 

generelle 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Kommentarer 

vedrørende 

konsta- 

terede fejl 

 

(henvisning til 

afsnit) 

Området 

fravalgt 

 

 

 

 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Området 

admini- 

streres 

generelt i 

overensstem- 

melse med 

gældende 

regler  

 

(Ja/Nej) 

Revisions 

bemærk-

ninger 

  

(Noteres ved 

angivelse af 

samme 

nummerering 

som fremgår 

af revisions- 

beretningen) 

Forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Funktion 

5.57.79 

Kontantydelse og dertilhørende 

aktiveringsudgifter (bortset fra 

løntilskud)  

LAB kap. 13 e, jf. 

lovbekendtgørelse 

nr. 1342 af 21. 
november 2016, 

og lov om 

kontantydelse 

0  - - - - - Ja - - - 

Funktion 
5.57.72 

Hjælp i særlige tilfælde 
(enkeltudgifter, sygebehandling, 

samværsret med børn, flytning) 

LAS kap. 10 
0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 

0.25.11 
0.25.18 

7.32.23 

8.32.23 
9.32.23 

Beboerindskudslån Lov om 

individuel 
boligstøtte 

0 0 0 Nej Nej 

Er gennemgået i 

forbindelse med 
den 

regnskabsmæssige 

gennemgang af 
refusionsopgørelsen 

- 

Nej Ja - - 

Funktion 

5.48.65 

Seniorpension Lov om social 

pension 
0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 
5.48.66 

Førtidspension Lov om social 
pension 

3 0 0 Nej Nej 5.2 Nej Ja - - 

Funktion 

5.48.67 

Personlige tillæg til pensionister 

 

Lov om social 

pension kap. 2 og 

Bekendtgørelse af 
lov om højeste, 

mellemste, 

forhøjet 
almindelig og 

almindelig 

førtidspension 

m.v. kap. 2 

0 - - - - - Ja - - - 
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Social- og Ældreministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal 

udvalgte 

sager 

Væsentlige 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Væsentlige 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Kommentarer 

vedrørende 

konstaterede fejl 

 

 

 

(henvisning til 

afsnit) 

Området 

fravalgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Området 

admini- 

streres 

generelt i 

overensstem-

melse med 

gældende 

regler  

 

 

 

(Ja/Nej) 

Revisionsbemærk-

ninger 

 

 

 

 

 

 

(Noteres ved 

angivelse af 

samme 

nummerering, 

som fremgår af 

revisions-

beretningen) 

Forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Funktion 

5.22.07 

Statsrefusion – Den centrale 

refusionsordning 

SEL §§ 176 og 176 

a*** 36 0 0 Nej Nej 

 

6.2 
 

Nej Ja - - 

5.25.10 Refusionsberettigede udgifter 

vedrørende særlige grupper af 

flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge 

(Udgifter med 100 % statsrefusion) 

Dagtilbudsloven § 99 

0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 

5.28.20 
5.28.21 

5.28.22 

5.28.23 
5.28.24 

5.28.25 

5.30.27 
5.38.38 

5.38.39 

5.38.40 
5.38.41 

5.38.42 

5.38.45 
5.38.50 

5.38.51 

5.38.52 
5.38.53 

5.38.58 

5.38.59 
5.57.74 

Refusionsberettigede udgifter på 

dele af funktionerne vedrørende 
særlige grupper af flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge 

(Udgifter med 100 % statsrefusion) 

SEL § 181 

3 - - - - 

Er gennemgået i 

forbindelse med 
den 

regnskabsmæssige 

gennemgang af 
refusionsopgørelsen 

Nej Ja - - 

5.57.74 Refusionsberettigede udgifter 

vedrørende særlige grupper af 

flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge 

Lov om aktiv 

socialpolitik § 107 
- - - - - 

Er gennemgået i 

forbindelse med 

den 
regnskabsmæssige 

Nej Ja - - 
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Funktion Sagsområde Regler Antal 

udvalgte 

sager 

Væsentlige 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Væsentlige 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Kommentarer 

vedrørende 

konstaterede fejl 

 

 

 

(henvisning til 

afsnit) 

Området 

fravalgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Området 

admini- 

streres 

generelt i 

overensstem-

melse med 

gældende 

regler  

 

 

 

(Ja/Nej) 

Revisionsbemærk-

ninger 

 

 

 

 

 

 

(Noteres ved 

angivelse af 

samme 

nummerering, 

som fremgår af 

revisions-

beretningen) 

Forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

(Udgifter med 100 % statsrefusion) gennemgang af 

refusionsopgørelsen  

5.57.74 Refusionsberettigede udgifter 

vedrørende særlige grupper af 
flygtninge og familiesammenførte 

til flygtninge 

(Udgifter med 100 % statsrefusion) 

Dele af lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats 
§ 202 

- - - - - 

Er gennemgået i 

forbindelse med 
den 

regnskabsmæssige 

gennemgang af 
refusionsopgørelsen  

Nej Ja - - 

Funktion 

5.57.72 

 

Merudgiftsydelse 

 

SEL § 41 

0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 
5.57.72 

 

Tabt arbejdsfortjeneste 
 

SEL § 42 
5 1 0 Nej Nej 6.3 Nej Ja - - 

Funktion 

5.28.20 

Advokatbistand, aktindsigt mv. 

 

SEL § 72  ***Indgår under foranstående sager 

 

Funktion 
5.57.72 

 

Dækning af nødvendige merudgifter 
 

SEL § 100 
0 - - - - - Ja . - - 

Funktion 

5.38.42 

Botilbud  

 

SEL § 109 
0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 
5.38.42 

Botilbud 
 

SEL § 110 
0 - - - - - Ja - - - 

 

SEL: Lov om social service 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Social- og Ældreministeriets område  X 
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Udlændinge- og Integrationsministeriet 
Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte 

sager 

Væsentlig

e fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Væsentlig

e fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Systema- 

tiske / 

generelle 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Kommentarer 

vedrørende konsta- 

terede fejl 

 

(henvisning til 

afsnit) 

Områd

et 

fravalgt 

 

 

 

 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Området 

admini- 

streres 

generelt i 

overensstem

- 

melse med 

gældende 

regler  

 

(Ja/Nej) 

Revisions 

bemærk-

ninger  

 

 

 

 

 

(Noteres 

ved 

angivelse af 

samme 

nummereri

ng som 

fremgår af 

revisions- 

beretningen

) 

Forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

 

 

Udarbejdelse af 

integrationskontrakt inden for 1 
måned  

IL § 19**** 

0 - - - - - Ja - - - 

 Løbende opfølgning på 
integrationskontrakten 

IL § 20  
****Indgår under foranstående sager 

 

 
 

 

Funktion 

5.46.60, 
gruppering 

001-011 

Aktive beskæftigelsesrettede 

tilbud og tilbud om 
danskuddannelse som led i 

program 

IL Kapitel 4 
****Indgår under foranstående sager 

  

  

  
  

Funktion 

5.46.61 

Udbetaling af SHO-ydelse til 

udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet og 

udbetaling af SHO-ydelse til 

øvrige 
 

LAS kapitel 4 
****Indgår under foranstående sager 
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Funktion Sagsområde Regler Antal udvalgte 

sager 

Væsentlig

e fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Væsentlig

e fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Systema-

tiske / 

generelle 

fejl uden 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Systema- 

tiske / 

generelle 

fejl med 

refusions-

mæssig 

betydning 

 

 

(Ja/Nej) 

Kommentarer 

vedrørende konsta- 

terede fejl 

 

(henvisning til 

afsnit) 

Områd

et 

fravalgt 

 

 

 

 

 

 

 

(Ja/Nej) 

Området 

admini- 

streres 

generelt i 

overensstem

- 

melse med 

gældende 

regler  

 

(Ja/Nej) 

Revisions 

bemærk-

ninger  

 

 

 

 

 

(Noteres 

ved 

angivelse af 

samme 

nummereri

ng som 

fremgår af 

revisions- 

beretningen

) 

Forbehold 

 

 

 

 

 

 

 

(Antal 

noteres) 

Funktion 

5.46.60  

Resultattilskud efter 

integrationsloven  

IL § 45  

3 0 0 Nej Nej 

Er gennemgået i 

forbindelse med den 
regnskabsmæssige 

gennemgang af 

refusionsopgørelsen 

Nej Ja - - 

Funktion 
5.46.60  

Grundtilskud, herunder tilskud til 
uledsagede mindreårige  

IL § 45 

2 0 0 Nej Nej 

Er gennemgået i 
forbindelse med den 

regnskabsmæssige 

gennemgang af 
refusionsopgørelsen 

Nej Ja - - 

Funktion 

5.46.65 

Udbetaling af repatrieringsstøtte 

m.v. og resultattilskud efter 

repatrieringsloven 

Repatrieringslovens §§ 7, 8 

og 13 0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 

8.21.22 

Udbetaling af godtgørelse for 

deltagelse i IGU-skoleforløb  

Lov om 

integrationsgrunduddannelse 
§ 10 

0 - - - - - Ja - - - 

Funktion 
8.51.52 

Danskbonus til selvforsørgede i 
integrationsprogrammet 

IL § 22 

****Indgår under foranstående sager 

 

IL: Lov om integration af udlændinge i Danmark 
LAS: Lov om aktiv socialpolitik 

 

 

 Ja Nej 

Er der manglende afstemninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område  X 
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Gentofte Kommune 

Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold,  
revisionens omfang og rapportering 

 

Indledning 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er valgt som revisor for Gentofte 

Kommune. 

 

I forbindelse med den nye Kommunalbestyrelsens tiltrædelse har vi udarbejdet en opdateret tiltræ-

delsesberetning, der skal behandles af Kommunalbestyrelsen.  

 

I overensstemmelse med internationale standarder om revision skal vi derfor i det efterfølgende 

redegøre for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen og standarder 

påhviler henholdsvis revisor og Gentofte Kommunes ledelse (Kommunalbestyrelse samt den dagli-

ge ledelse). 

 

  Afsnitsnr. 

Opgaver og ansvar 

 Revisors opgaver og ansvar 1 - 3 

 Revisionens omfang 4 - 9  

 Ledelsens opgaver og ansvar 10 - 15 

Rapportering til Kommunalbestyrelsen 16 - 26 

Revisors uafhængighed 27 - 29 

Afslutning 30 

 

Opgaver og ansvar 

Revisors opgaver og ansvar 

1 I henhold til styrelsesloven samt kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regn-

skabsvæsen, revision mv. er det revisors opgave at efterprøve om regnskabet i alle væsentlige hen-

seender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, som er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med godkendte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere skal der foretages en vurdering af, om 

der er taget skyldige økonomiske hensyn ved varetagelsen af den kommunale virksomhed. 

2 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar, at overveje, om regnskabet in-

deholder krævede oversigter og redegørelser i henhold til kravene som er fastlagt af Økonomi- og 

Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Baseret på det udførte arbejde 

afgiver vi en udtalelse om ”Andre oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom” i 

vores revisionspåtegning. 



 

2 

3 Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved lovgivning 

pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer blandt andet, at selvom 

vi er valgt af Gentofte Kommune, skal vi ved udførelse af disse opgaver varetage hensynet til andre 

interessenter, når vi tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskaber og an-

det.  

Revisionens omfang 

4 Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og yderligere krav gældende i Danmark. Dette kræver, at vi overholder etiske krav og plan-

lægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af – men ikke fuld – sikkerhed for, om årsregn-

skabet er uden væsentlig fejlinformation. Under planlægningen og udførelsen af revisionen skal vi 

udvise professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der kan indike-

re væsentlig fejlinformation i regnskabet. 

5 Vi udarbejder årligt en revisionsplan, som vil indeholde en redegørelse for den planlagte art, 

omfang og tidsmæssige placering af revisionen af årsregnskabet. Revisionsplanen vil blive forelagt 

ledelsen. 

6 Som følge af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision ba-

seres på stikprøver, samt at der i ethvert regnskabs- og internt kontrolsystem findes iboende be-

grænsninger, er der uundgåeligt en risiko for, at selv væsentlig fejlinformation i regnskabet forbli-

ver uopdaget ved revisionen. 

7 Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 

ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 

dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

8 Vores test af kontroller omfatter gennemgang af de generelle it-kontroller, som påvirker 

regnskabsaflæggelsen (ITGCFR). En sådan gennemgang vil ikke omfatte en evaluering af cybersik-

kerheden og fx fagsystemer og applikationer/databaser, der indeholder kritiske ikke-finansielle 

data, medmindre der er indgået særlig aftale herom med daglig ledelse. Cyberrisici kan have en al-

vorlig indvirkning på fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af data og systemer. 

Skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse 

9 For at opnå en begrundet konklusion om regnskabets rigtighed må vi støtte os til mundtlige 

oplysninger og vurderinger fra ledelsen og ledende medarbejdere. For at undgå misforståelser vil vi 

ved revisionens afslutning anmode om en skriftlig erklæring, hvori vi får bekræftet oplysninger og 

vurderinger, som vi under revisionen har modtaget om forhold, der har en væsentlig betydning for 

regnskabet. Vi vil i den forbindelse også anmode ledelsen og eventuelt ledende medarbejdere om at 

bekræfte, at vi har fået forelagt alle oplysninger, som ledelsen anser for relevante og væsentlige for 

regnskabet. 
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Ledelsens opgaver og ansvar 

Årsrapporten 

10 I henhold til styrelsesloven samt kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 

regnskabsvæsen, revision mv. er det ledelsens ansvar, at der udarbejdes en årsrapport indeholden-

de et årsregnskab, der giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stil-

ling, samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme i overensstemmelse Indenrigs- 

og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette ansvar omfatter valget og 

anvendelsen af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, der 

under de givne omstændigheder kan anses for rimelige. Endvidere er det ledelsens ansvar, at en 

ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. 

11 Revision af regnskabet fritager ikke ledelsen fra deres ansvar for regnskabet i henhold til 

lov og øvrig regulering. 

 

12 Gentofte Kommunes årsregnskab udarbejdes og aflægges af økonomiudvalget til Kommunalbe-

styrelsens godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lov-

givningens krav herom, og at forvaltningen foregår på betryggende måde.  

13 Ledelsen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af en forsvarlig organisation, bogføring og formue-

forvaltning, herunder implementering og opretholdelsen af interne kontroller, som ledelsen anser 

nødvendige for at kunne udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlige fejl, uanset om så-

danne fejl måtte skyldes besvigelser eller utilsigtede fejl.  

14 Ledelsen er ansvarlig for at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig 

efter Gentofte Kommunes forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltnin-

gen, økonomistyringen og øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at 

midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, 

samt at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i 

øvrigt. 

Informationer af betydning for gennemførelse af revisionen 

15 Ledelsen skal løbende give os de oplysninger, som vi anser for at være af betydning for be-

dømmelsen af kommunen. Ledelsen skal endvidere give os adgang til at foretage de undersøgelser 

og give os den bistand, som vi anser for nødvendig for at kunne udføre vores opgave. 

Rapportering til Kommunalbestyrelsen 

16 Vi vil til Kommunalbestyrelsen afgive en revisionspåtegning med vores konklusion om 

regnskabet. Form og indhold i revisionspåtegningen er fastlagt i internationale standarder om revi-

sion og yderligere krav gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisio-

nen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. 

17 Revisionspåtegningen vil indeholde en sektion med beskrivelse af centrale forhold ved revisio-

nen. Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering er mest betyde-
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lige ved vores revision af regnskabet for det pågældende regnskabsår. Disse forhold behandles som 

led i vores revision af regnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgi-

ver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. 

18 Såfremt regnskabet ikke aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, og 

der er tale om væsentlige forhold, har vi pligt til i vores påtegning på regnskabet at give udtryk her-

for i form af en modificeret konklusion. Tilsvarende skal vi modificere konklusionen, hvis styrelses-

loven samt kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 

formelle oplysningskrav ikke overholdes.  

19 Hvis vi finder det nødvendigt at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på et for-

hold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter vores vurdering er af en sådan vig-

tighed, at det er afgørende for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet, skal vi fremhæve dette 

forhold i vores revisionspåtegning. 

20 Endvidere skal vi rapportere i vores revisionspåtegning om andre forhold end regnskabet, 

såfremt vi bliver opmærksomme på, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsma-

teriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Vi skal ligeledes rap-

portere i vores revisionspåtegning om ikke uvæsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med un-

der vores arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- 

eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører kommunen, tilknyttede virksomhe-

der, kreditorer eller medarbejdere.  

Revisionsberetning mv. 

21 Til administrationen rapporteres løbende. Det sker såvel mundtligt som skriftligt ved notater til 

den administrative ledelse. Vi søger desuden, gennem en konstruktiv løbende dialog med kommu-

nens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger, at medvirke til at forebygge, at der 

ikke opstår væsentlige fejl. 

22 Rapporteringen til Kommunalbestyrelsen sker i form af revisionsberetninger. Eventuelle revi-

sionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, vil fremgå som bemærkninger 

i afsnittet ”Bemærkninger der skal besvares over for tilsynsmyndigheden”. 

23 Vi redegør i revisionsberetninger til Kommunalbestyrelsen for betydelige revisionsmæssige 

observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 

revisionen. Endvidere vil vi i revisionsberetninger rapportere eventuelle andre revisionsmæssige 

forhold, som efter vores vurdering har interesse. 

24 Bemærkninger i revisionsberetninger og andre rapporter er ikke ensbetydende med, at vi be-

grænser vores ansvar for regnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan foreta-

ges ved modifikation af konklusionen i revisionspåtegningen på regnskabet. 

25 Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre modifikation af konklusionen, 

fremhævelse af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, andre fremhævelser af forhold i regn-

skabet eller rapportering om ledelsesansvar i vores revisionspåtegning på årsregnskabet, vil vi 
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meddele Kommunalbestyrelsen dette i revisionsberetningen og/eller på anden måde for at give mu-

ligheder for hurtig reaktion og afhjælpning. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om eller konsta-

terer væsentlige besvigelser eller anden økonomisk kriminalitet.  

26 Vi forudsætter, at vores revisionsberetninger til Kommunalbestyrelsen og kommunikation til 

ledelsen, medmindre andet er lovbestemt, ikke udleveres til tredjemand, og vi påtager os ikke noget 

ansvar over for tredjemand, som måtte komme i besiddelse af dette materiale.   

Revisors uafhængighed 

27 Vi kan udføre andre ydelser end revision under forudsætning af, at vores uafhængighed i relati-

on til vores erklæringsafgivelse ikke anses for truet efter International Ethics Standards Board for 

Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og EU’s for-

ordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, 

samt yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark. 

28 Gentofte Kommune skal udstede retningslinjer for godkendelse af revisors udførelse af andre 

ydelser end revision. 

29 Vi bekræfter hvert år skriftligt over for Kommunalbestyrelsen, at PwC og de revisionspartnere 

og andre ledende revisionsmedarbejdere, der udfører den lovpligtige revision, er uafhængige af 

kommunen. Derudover vil vi drøfte eventuelle trusler mod vores uafhængighed med revisionsud-

valget og de foranstaltninger, vi har iværksat for at imødegå disse trusler. 

Afslutning 

30 Nærværende beretning forudsættes udleveret til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 

Vi vil med passende mellemrum udarbejde en ny beretning vedrørende vilkår for revisionsopgaven 

med tilpasninger og fornyelser, der adresserer ændringer i relevant lovgivning eller revisionsmæs-

sige forhold. 
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Kommissorium for opgaveudvalg 
Unges trivsel – sammen og hver for sig 

1. Baggrund 
Langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. I rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte 

Kommune fra Center for Ungdomsforskning, beskriver unge Gentofte Kommune som en tryg og god kommune at være 

ung i. Unge i Gentofte oplever, at de har mange muligheder og et generelt privilegeret ungdomsliv. Unge i Gentofte 

beskriver samtidig også et pres for både at leve op til egne forventninger og til de forventninger, de oplever fra 

omverdenen, uddannelsessystemet og deres familie. Et pres, der gør sig gældende i hele Danmark, og som kan 

udfordre unges trivsel.  

I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen EN UNG POLITIK, der med fem pejlemærker - Stå stærkt, Forskellige sammen, Fri 

fremtid, Alle i tale, Ingen alene - sætter strategisk retning for det løbende arbejde med at muliggøre, at enhver 

Gentofte-ung lever et godt ungeliv. Et ungeliv, der skal være et godt afsæt for voksenlivet med fokus på uddannelse, 

fritidsliv, fællesskaber, aktive medborgerskab og trivsel. 

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2020 anbefalingerne fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg, 

stoffer og alkohol. Anbefalingerne skal skabe de bedste rammer for at udvikle en ungekultur uden røg, stoffer og med 

et begrænset alkoholforbrug. Anbefalingerne fra udvalget rettede sig primært mod unges brug af rusmidler, hvorfor 

Kommunalbestyrelsen med Budget 2021 besluttede at nedsætte et særskilt opgaveudvalg, der skal arbejde fokuseret 

med anbefalinger til at øge trivslen blandt Gentofte-unge.  

Der er på nuværende tidspunkt allerede iværksat flere større indsatser og projekter, der sigter mod at skabe bedre 

trivsel blandt unge i Gentofte Kommune. Men særligt på to områder er der behov for øget fokus; præstations- og 

perfekthedskulturen.  

Præstationskulturen hænger i høj grad sammen med et generelt øget fokus på at præstere, i særlig grad i forhold til 
karakterer og bedømmelser i uddannelsessystemet. At skulle præstere er et naturligt vilkår i unges vej mod voksenlivet 
og kan bidrage positivt til både motivation og læring, men kan samtidig have en række negative konsekvenser for unges 
trivsel. I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune giver unge også udtryk for denne dobbelthed i deres beskrivelser af 
præstationskulturen i Gentofte Kommune. 

Selvom langt de fleste unge trives, giver flere udtryk for, at det kan være vanskeligt at håndtere høje forventninger til 

det at skulle præstere godt hver gang og på alle områder. For unge opleves risikoen for at fejle eller træffe ”forkerte” 

valg som et pres. Dette præstationspres kombineret med en fremherskende perfekthedskultur, hvor unge oplever, at 

de altid skal være den bedste udgave af sig selv, er med til at sætte trivslen under pres.   

Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune og Rusmiddelundersøgelsen 2019 viser begge en stigning i antallet af unge, 

der fx rapporterer om øgede smerter, for lidt og for dårlig søvn, tegn på stress og oplevelsen af ensomhed. Dette kan 

være relateret til de mere negative sider af både præstations- og perfekthedskulturen, og en kilde til mistrivsel. Denne 

mistrivsel kan være forstærket yderligere under den nuværende Corona-situation. 

2. Formål 
Det fremgår af Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, at den præstations- og perfekthedskultur, der gør sig 
gældende i Gentofte Kommune på godt og ondt, kan være medvirkende til at unges trivsel sættes under pres. At ændre 
en kultur er ikke en enkel opgave. Det kræver indsatser, der er udviklet i samspil mellem alle aktører i og omkring unges 
liv – ikke mindst unge selv.  
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Anbefalingerne skal udvikles med afsæt i EN UNG POLITIK og ud fra en vision om, at vi sammen skaber de bedste rammer 
for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte Kommune. 

3. Udvalgets opgaver  
Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode vilkår for trivslen blandt unge i Gentofte Kommune. I forbindelse med 

præsentationen af Gentofte Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune for Kommunalbestyrelsen i februar 2021 var 

der en særlig opmærksomhed på den præstations- og perfekthedskultur, der præger ungelivet, og i flere 

sammenhænge sætter unges trivsel under pres. Derfor skal opgaveudvalget give konkrete anbefalinger til, hvordan vi 

sammen kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på 

godt og ondt. 

Udvalget skal i sine anbefalinger forholde sig til, hvordan politikere, forvaltning, skole, forældre, kultur- og fritidstilbud 

og andre fællesskaber samt unge selv kan bidrage til at skabe gode rammer for unges trivsel. 

Opgaveudvalgets arbejdsopgave er således:  

• At give konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere 

præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. 

Udvalget skal også berøre de forventelige følgevirkning af den nuværende Corona-situation i relation til 

opgaveudvalgets formål. 

Udvalgets anbefalinger skal være målrettet alle unge i alderen 13 – 25 år i Gentofte Kommune. Unge er forskellige, har 

forskellige vilkår, kompetencer, behov og forudsætninger, og derfor skal udvalget særligt fokusere på at styrke 

generelle beskyttende faktorer for unges trivsel. 

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og erfaringer fra andre kommuner, samtidig med 

at relevante metoder og forskning inddrages. 

4. Sammensætning af udvalget 
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, 

Skoleudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere mellem 13- 25 år fordelt således: 

• 2 unge fra folke- eller privatskolens 7.-9. klassetrin i Gentofte Kommune.  

• 2 unge fra en ungdomsuddannelse enten stx, htx, eux, stu, eud eller anden ungdomsuddannelse.  

• 2 unge der ikke er i gang med en uddannelse på nuværende tidspunkt. 

• 2 unge, der ikke deltager aktivt i kultur-, idræts- og fritidstilbud eller selvorganiserede aktiviteter i Gentofte 

Kommune. 

• 2 unge der selv har eller kender nogen der har oplevet de negative sider af præstations- og 

perfekthedskulturen.  

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 
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5. Udvalgets arbejdsform 
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Opgaveudvalget kan af hensyn til udvalgets sammensætning vælge en form, hvor der arbejdes mere intensivt fx 

gennem sprint, workshops eller camps. 

Bred inddragelse 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af 

udvalget, i udvalgets opgave.  

Forældre, fag- og videnspersoner inddrages ad hoc for at sikre relevans, forældre- og voksenopbakning, perspektiv og 

ejerskab. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt 

hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.   

6. Tidsplan  
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2021 og afsluttes i 2. kvartal 2022. 

Opgaveudvalget afholder en række udvalgsmøder og én til to større workshops med deltagelse af opgaveudvalgets 

medlemmer.  

Herudover har opgaveudvalget mulighed for inddrage andre aktører i arbejdet, ved fx at gennemføre camps, 

arbejdsgrupper og lignende. 

Udvalget skal overveje om digital inddragelse kan anvendes til at opnå et bredere perspektiv på den aktuelle 

trivselsudfordring og på udvalgets løsningsforslag. 

7. Økonomi  
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget. 
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Det er let at gå rundt og tro, at man 
er alene om sine problemer, og 
derfor tro, at det ikke er okay at vise 
sårbarhed - for sådan gør alle andre. 
Fordi alle andre ikke taler om, hvem 
de virkelig er, pakker vi i stedet os 
selv væk, selvom vi alle inderst inde 
kender til den grundlæggende følelse 
af ikke at være god nok.

Ung fra opgaveudvalget

n

Langt de fleste unge i Gentofte Kommune trives både 
privat, i skolen og i fritidslivet. Det bekræftes i de årlige 
ungeprofilundersøgelser og i rapporten Ungdomsprofil 
2020 – Gentofte Kommune fra Center for Ungdoms-
forskning, som inddrager lokale data, national forskning 
og fokusgruppeinterviews med unge i Gentofte. Her 
beskriver unge Gentofte som en tryg og god kommune 
at være ung i, hvor de oplever at have mange mulighe-
der og et generelt priviligeret ungdomsliv.

I rapporten konkluderes det, at unge i Gentofte er 
ambitiøse med deres uddannelse, deres fritid, deres om-
gangskreds og sig selv. De vil, som unge generelt i Dan-
mark, gerne leve op til samfundets, fritidstilbuddenes, 
familiens, vennernes og egne forventninger. De stræber 
efter at præstere, så resultatet bliver perfekt hver gang 
– i alle sammenhænge og hele tiden. Dette konstante 
pres for at indfri egne og andres forventninger udfordrer 
mange unge på deres trivsel, på deres fællesskaber og 
gør dem usikre på, om de er gode nok. Unge i Gentofte 
giver udtryk for, at de gerne vil præstere godt, men at de 
samtidig ønsker et mere balanceret ungeliv.

PRÆSTATIONS- OG PERFEKTHEDSKULTUR  
PÅ GODT OG ONDT

UNGELIV I BALANCE
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PLADS TIL AT TRÆFFE EGNE VALG
RUM TIL AT LÆRE, UDVIKLE OG ØVE SIG
RAMMER FOR VENSKABER
STYRKE I FORSKELLIGHED
MANGE VEJE TIL GODE LIV

VORES FEM MÅLSÆTNINGER

Vi anbefaler, at vi sammen støtter, styrker og udfordrer unge i Gentofte Kommune 
i at balancere præstations- og perfekthedskulturen ved at sikre:

4               
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ET GODT AFSÆT FOR UNGES TRIVSEL

I Gentofte Kommune har vi en vision om at skabe de 
bedste rammer for et godt ungeliv. Der er allerede 
iværksat flere større indsatser og projekter, men der er 
behov for et øget fokus på præstations- og perfektheds-
kultur. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i april 
2022 at nedsætte opgaveudvalget Unges trivsel  
– sammen og hver for sig. 

I opgaveudvalget er vi ti unge og fem politikere, der 
igennem en periode på otte måneder har haft til opgave 
at formulere anbefalinger, der kan støtte og styrke 
alle unge i alderen 13 – 25 år i Gentofte Kommune i at 
håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt 
og ondt. 

Vi har undervejs holdt otte møder i opgaveudvalget og 
har derudover fået viden og perspektiver fra forskere og 
fageksperter, podcast og kunstnere. Relevante medar-
bejdere, ledere, chefer og råd er løbende blevet inddra-
get for at kvalificere vores arbejde. I opgaveudvalget har 
vi nedsat fem arbejdsgrupper, afholdt en konference og 

en minicamp, hvor mere end 300 unge, forældre, fag- 
og videnspersoner samt andre interesserede borgere 
har deltaget. Vi har i disse sammenhænge testet vores 
antagelser og på den måde styrket vores arbejde.

På denne baggrund har vi formuleret en række anbe-
falinger til, hvordan vi sammen kan støtte, styrke og 
udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekt-
hedskultur i Gentofte Kommune. 

Præstations- og perfekthedskultur er en kompleks 
udfordring, som udspiller sig i alle arenaer af unges liv. 
Vores arbejde har derfor både givet svar og rejst nye 
spørgsmål. 

Det er vores håb, at anbefalingerne kan fungere som 
samtalestarter for både unge og voksne. Samtalen er 
et godt sted at starte, når vi sammen skal håndtere de 
udfordringer, som præstations- og perfekthedskultur 
kan medføre for unges trivsel.

Det er egentlig ikke, fordi Line har 
gjort noget forkert, det er bare, fordi 
hun ikke har gjort nok. Og dette lille 
ord 'nok' er på mange måder den unge 
generations akilleshæl. Det svage 
punkt på den seriøst pligtopfyldende 
ungdomsgeneration. Som ung har man 
ofte en underlig følelse af at være bagud 
på point – uden at det nogensinde bliver 
klart, hvor mange point der egentlig skal 
til for at nå i mål. Men ét er sikkert:

Det er min egen skyld. Hvis bedre er 
muligt, så er godt ikke godt nok.

Christian Hjortkjær, Utilstrækkelighed – hvorfor den 
nye moral gør de unge psykisk syge  
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Individniveau

Samfundsniveau

Gruppeniveau
Politikere

Skole

Ungdoms-
uddannelse Familie

Kultur-
og fritidsliv

Venner
Unge

Forvaltning

AKTØRER OG HANDLINGSNIVEAUER
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Unges trivsel er et fælles ansvar. Anbefalingerne er 
derfor både henvendt til voksne omkring unge og unge 
selv. Anbefalingerne skal i det videre arbejde kommu-
nikeres målrettet til alle aktører i unges liv heriblandt 
politikere, forvaltninger, skoler, ungdomsuddannelser, 
forældre, kultur- og fritidstilbud og unge selv.

Unge er forskellige, har forskellige vilkår, kompetencer, 
behov og forudsætninger. Derfor har vi fokuseret på 
anbefalinger, der skal styrke rammerne og betingelserne 
for at fremme unges generelle trivsel. Vores arbejde 

tager afsæt i EN UNG POLITIK og afleveringen fra opga-
veudvalget Unges Sundhed og Trivsel – røg, stoffer og 
alkohol. 

Anbefalingerne er bygget op om fem målsætninger, 
der alle uddybes med vores perspektiv på de primære 
udfordringer i afsnittet Hvad er på spil?, en oversigt 
over indikatorer for, hvornår Vi er på rette vej, inspira-
tion til sammen at udforske relevante emner gennem 
Spørgsmål til refleksion og dialog samt inspiration til 
implementeringen i afsnittet Ideer til handling.

Anne Mona Munkith Abbas Bundgaard
Alexander Samsøe Ingor
Bjørk Nelsing Petersen
Isabelle Rawaa Saleh
Louise Henriette Phister

Lukas Byca
Lukas Rühmann Cerkez
Migle Barkauskaite
Sara Idrissi Zougari
Sebastian Aarestrup Rais

Borgere fra Gentofte i alderen 14-25 år
Andreas Weidinger (formand)
Anton Brüniche-Olsen
Christina Wex
Jeanne Toxværd
Katja S. Johansen

Politikere fra Kommunalbestyrelsen

 Anbefalingerne indeholder også et trivselskompas, 
som kan bruges, når indsatser skal udvikles, kvalificeres, 
prioriteres og igangsættes.

Vi anbefaler, at det fremadrettede arbejde baseres på 
viden og data om unges trivsel, indsatser, der fremmer 
unges generelle trivsel, og et tæt samarbejde med alle 
aktører i og omkring unges liv og ikke mindst unge selv.

I GENTOFTE ER VI SAMMEN  
OM AT STYRKE UNGES TRIVSEL

UNGELIV I BALANCE
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Kommunalbestyrelsen har også bedt opgaveudvalget 
om at forholde sig til følgevirkninger af Corona i relation 
til præstations- og perfekthedskultur. Da opgaveud-
valget blev netsat i foråret 2021, var der en optimistisk 
tro på, at Corona allerede havde sluppet sit greb, men 
samfundet har under opgaveudvalgets arbejde fortsat 
været påvirket af Corona fx gennem forsamlingsforbud 
og skolelukninger. Det betyder, at vi ikke har haft mulig-
hed for at se på de egentlige følgevirkninger. 

I stedet har vi drøftet, hvordan situationen har påvirket 
unges trivsel undervejs. Vi kender alle nogen, der har 
haft det svært. Nogle unge har oplevet et drastisk fald i 
deres trivsel. Andre har oplevet stigende trivsel. Flertal-
let har ikke oplevet, at deres trivsel har været påvirket 
i nævneværdig grad. I psykiatrien er antallet af unge 
steget, og det er bekymrende. 

På nuværende tidspunkt er der begrænset forskning på 
området, men de foreløbige undersøgelser viser samlet 
set, at det er meget forskelligt, hvilken betydning Coro-
na har haft for unges trivsel. 

Vi anbefaler derfor, at der skal være opmærksomhed på 
følgevirkningerne af Corona både på kort og langt sigt. 
Ligesom der skal være en fortsat dialog med unge om 
deres oplevelser af følgevirkningerne på godt og ondt 
i forhold til deres trivsel, fællesskaber og selvfølgelig 
præstations- og perfekthedskultur.

FØLGEVIRKNINGER AF CORONA

Personligt førte den stigende brug af 
digital kommunikation til en øget 
skoletræthed. Hverdagen blev monoton, 
og det blev tydeligt for mig, hvor vigtigt 
socialt nærvær ansigt til ansigt er, både i 
forhold til min trivsel, koncentration og 
evne til at lære og udvikle mig fagligt.
 
Ung fra opgaveudvalget

UNGELIV I BALANCE
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Hvad er på spil? 
Præstationspres og en fremherskende perfekthedskul-
tur bidrager til, at mange unge oplever, at der kan være 
en stor risiko forbundet med at fejle og træffe forkerte 
valg, og at de ofte får en oplevelse af ikke at være gode 
nok. Unge vil gerne have modet og motivationen til at 
træffe egne valg. Også valg, der skiller sig ud og er an-
derledes end dem, de formoder, der forventes af dem.

Sociale medier er en stor og vigtig del af mange un-
ges sociale liv. Det er både et sted, hvor fællesskaber 
vedligeholdes, og hvor nye opstår. Der kan imidlertid 
samtidig opstå et pres, fordi der er en forventning til 
hinanden om at være tilgængelige 24-7, og alt, der kan 
fremstå positivt, skal postes. Unge ønsker plads og  
mod til at sige nej og tage en pause. 

Mange unge er bevidste om, at livet på sociale medier 
er en redigeret udgave af virkeligheden. Alligevel kan 
sociale medier give indtryk af, at andres liv er perfekt  
– og at ens eget liv bør være det samme. Unge oplever, 
at hverken unge eller voksne omkring dem har tilstræk-
kelig viden om sociale medier. Voksne skal være  
nysgerrige på unges digitale verden og tale med unge 
om det positive og negative ved sociale medier.

Unge giver udtryk for, at mange fritidsaktiviteter er for 
præstationsorienterede og tidskrævende. Det er svært 
at få tid til fritiden, når der samtidig skal være tid til  
lektier, arbejde, familie og venner. Unge efterspørger  
flere muligheder for fritidsaktiviteter, hvor man kan 
være med på hyggeplan og sammen med sine venner.

PLADS TIL AT TRÆFFE EGNE VALG

Der så meget, man kan gå glip af, og 
endnu mere man burde 
Og hvis det hele løber fra en, 
ja så blir man ved med at spurte

Kærestesorger og konflikter kan 
punktere personer 
De bli’r ensomme, hvis de kun har  
tid til overfladiske relationer

Der er intet forkert i de unges reaktioner 
Så vi skal hjælpe dem med at rumme 
deres frustrationer

Uddrag af rapferat af Pelle Møller, minicamp   
Ung i en præstationskultur den 9. marts 2022

UNGELIV I BALANCE
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• Hvornår oplever jeg at være et sted, hvor der er plads til nærvær og dialog?

• Hvordan kan jeg være med til at skabe nærvær og dialog?

• Hvordan påvirker sociale medier mit syn på mig selv og andre?

• Hvornår er jeg god til at mærke efter og vælge til og fra?

• Hvordan kan jeg hjælpe andre  med at mærke efter og træffe egne valg?

• voksne omkring unge skaber rammer for nærvær  
og dialog om valg og prioriteringer i hverdagen.

• voksne omkring unge støtter unges valg og  
anerkender, at et fravalg kan være et tilvalg.

• unge mærker, at de har evnen til at prioritere og 
vælge til og fra.

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG

VI ER PÅ RETTE 
VEJ, NÅR

UNGELIV I BALANCE
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IDÉER TIL HANDLINGER

Tal om SoMe 
Skab bevidsthed og dialog om sociale medier, digital 
dannelse og god tone på nettet gennem oplæg og sam-
taler i skoler og på ungdomsuddannelser.

Brug gerne ung-til-ung-formidling eller influencers og 
andre rollemodeller, fx fra Tik Tok, til at fortælle, at heller
ikke de er perfekte, og at SoMe ikke altid viser den virke-
lige verden.

Tilbyd undervisning om sociale medier med fokus på 
både den fysiske påvirkning (fx hjernens dopaminud-
skillelse) ved brug af sociale medier, de kommercielle 
interesser (fx hvordan algoritmer spiller ind) og den 
sociale dimension (fx hvordan man kan undgå grænse-
overskridende adfærd og digital mobning).

Udbyd oplæg, og skab rammer for dialog for både elever 
og forældre.
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og  
ungdomsuddannelser

Aftal brug af mobiltelefon og sociale medier
Alle skoler og ungdomsuddannelser skal have en politik 
for brugen af mobiltelefon og sociale medier. 

Udform konkrete aftaler og regler i dialog mellem 
forældre, unge og lærere. De kan fx indeholde aftaler 
om device-fri zoner, to måneder uden smartphone for 
at prioritere et nyt fællesskab, eller hvad god tone på 
sociale medier betyder i praksis.

Aftaler kan også etableres i hjemmet, i fritidsaktiviteten 
og mellem unge selv.
 
Målgruppe: Politikere, kultur- og fritidsliv, skoler, ung-
domsuddannelser, forældre og unge

Gør det uoverskuelige overskueligt 
Styrk unge i at prioritere og træffe egne valg – både i 
det daglige, og når større beslutninger skal træffes (fx 
uddannelsesvalg).

Tilbyd unge hjælp gennem dialog og værktøjer til 
planlægning og prioritering af hverdagen (fx i forhold til 
lektier, fritid, arbejde og søvn).

Tilbyd unge støtte og hjælp til at træffe store beslutning-
er eksempelvis om uddannelse og fremtidsplaner (fx 
gennem anonym rådgivning, dialog med forældre og 
uddannelsesvejledning). Hav fokus på at gøre de mange 
muligheder mere overskuelige, og tilbyd viden om, hvad 
tilvalg og fravalg kan betyde for fremtiden og giv indblik 
i muligheder for at vælge om undervejs i uddannelses-
systemet.

Tilbyd forældre viden om uddannelsesmuligheder, og 
inddrag forældre i unges uddannelsesvejledning.
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og  
ungdomsuddannelser

UNGELIV I BALANCE
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Hvad er på spil? 
Unge oplever, at resultatet af deres præstation vægtes 
højere end processen derhen. De presses samtidig af 
forventningen om at opnå det bedste resultat – helst et 
12-tal eller en førsteplads. Unge vil gerne præstere og 
synes, det er dejligt at gøre det godt. Det føles bedst, 
når det at præstere er noget, man selv vil og ikke kun 
handler om at leve op til andres forventninger.

Unge har følelsen af, at fejl skal undgås. Særligt i skolen, 
fordi de hele tiden bliver vurderet. Derfor opleves fejl 
ikke som en naturlig del af det at lære. 

Unge giver udtryk for, at de på et for tidligt tidspunkt 
skal træffe valg og lægge planer for fremtiden. Uddan-
nelsesparathedsvurderingen i 8. klasse kan opleves som 
et pres og en hindring for at opnå det, man drømmer 
om. 

Mange unge mener, at der i uddannelsessystemet er 
for få muligheder for at ændre retning. Samtidig giver 
de udtryk for, at det kan være svært at ombestemme 
sig undervejs, fordi det betragtes som et nederlag og 
opleves som pinligt.

Unge efterspørger præstationsfrie rum, hvor der er 
plads til at dannes som menneske sammen med andre.

Vi skal lære at være trygge – ved at falde 
og fejle og rejse os igen. Det skal være 
normalt. Det skal være OK at tabe og 
ikke kun lave ting, som man ved, man 
kan klare. For så udvikler vi os ikke. 

Hvorfor er man bange for at lave fejl? 
Fordi man hele tiden bliver vurderet 
i skolen – hver eneste dag. Uden for 
skolen er jeg ikke bange for lave fejl.

Ung fra opgaveudvalget

RUM TIL AT LÆRE, UDVIKLE OG ØVE SIG

UNGELIV I BALANCE
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• Hvordan træffer jeg gode valg for mig selv?

• Hvilke værdier vil jeg gerne træffe mine valg ud fra?

• Hvad er dannelse for mig og for andre?

• Hvad er et præstationsfrit rum for mig?

• Hvordan kan fejl blive en vej til læring for mig?

• voksne omkring unge giver unge tid, rum og  
opbakning til at øve sig og blive dannet som  
mennesker.

• voksne omkring unge støtter, styrker og udfordrer 
unge i, at fejl og modstand kan være vigtige kilder til 
læring og udvikling.

• voksne omkring unge skaber et balanceret fokus på 
både proces og præstation.

• unge har adgang til præstationsfrie rum fx gennem 
kunst, kultur, natur og bevægelse.

VI ER PÅ RETTE 
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG
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Øget fokus på og vægtning af læringsproces 
Skoler og ungdomsuddannelser skal styrke undervis-
ningsmiljøer, som i højere grad understøtter elevsam-
arbejde og italesætter værdien i processen frem for 
fokusering på produktet/afleveringen.

Skoler og ungdomsuddannelser skal tilrettelægge 
skoleåret sådan, at der indgår 'karakterfri træningsrum'. 
Perioder, hvor der ikke gives karakterer, og hvor eleverne 
kan fordybe sig i læring. Skab plads til at øve sig, fejle og 
prøve igen, uden at det har indflydelse på karakterer.

Skoler og ungdomsuddannelser skal tilbyde mulighed for 
'studietid', hvor elever kan lave lektier i undervisningen.
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og  
ungdomsuddannelser

Større valgfrihed om karakterer og ny karakterskala
Tilbyd unge mulighed for at vælge, om de ønsker at få 
karakterer eller feedback, og om de vil have årskarakter 
eller prøvekarakter - alt efter hvad de oplever giver dem 
et godt afsæt for læring.

Tilbyd elever og forældre viden om og indsigt i karakte-
rer og feedbacks indvirkning på læring, og giv mulighed 
for at afprøve enten det ene eller andet i en periode og 
mulighed for vælge om undervejs.

Arbejd for en ny karakterskala, der har fokus på læring, 
udvikling og potentiale.
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og  
ungdomsuddannelser 

Korte skoledage og fleksibilitet på fraværskontoen
Tilbyd kortere skoledage, så unge har tid til at udvikle sig 
og få forskellige erfaringer – også uden for skolen.

Det er vigtigt for samfundet og en kilde til læring og 
personlig udvikling, når unge engagerer sig frivilligt fx i 
civilsamfundet og demokratiske aktiviteter. Det er svært 
for unge at få tid til sådanne aktiviteter, og det besværlig-
gøres yderligere af gældende fraværsregler.

Godskriv fravær, når unge deltager frivilligt i civilsamfun-
det og demokratiske aktiviteter i skoletiden og/eller etab-
ler studieordninger på linje med elitesportsordninger.

Det er vigtigt, at unge arbejder med deres mentale  
sundhed ved fx psykologsamtaler. Unges behov for 
støtte og opbakning skal anerkendes og godskrives på 
fraværskontoen.
 
Målgruppe: Politikere, skoler og ungdomsuddannelser

IDÉER TIL HANDLINGER
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Hvad er på spil? 
Unge giver udtryk for, at det er svært at være sig selv og 
føle sig set, hørt og respekteret som den, man er. Det 
udfordrer unges relationer og kan være en hindring for 
at indgå i tætte og tillidsfulde venskaber.

Unge oplever, at det er vigtigt at deltage i de ’helt rigtige’ 
sociale arrangementer. Derfor har flere unge svært 
ved at forpligte sig fuldt ud på én aftale og er klar til at 
aflyse, hvis der opstår et bedre alternativ. På den måde 
bliver det svært at skabe og vedligeholde venskaber.

Flere unge oplever, at de står uden for fællesskabet og 
føler sig ensomme. Samtidig er de betænkelige ved 
pålagte sociale aktiviteter, der kan være udfordrende 
at deltage i, hvis de i forvejen ikke har det godt med de 
andre deltagere.

Gode familierelationer opleves af unge som afgørende 
for deres trivsel. Hvis familien er udfordret af fx skils-
misse, sygdom, død, økonomi eller handicap, føler en 
del unge, at de mangler nogen at dele deres tanker og 
bekymringer med.

Vi har fået skabt nogle systemer, nogle 
strukturer og også en kultur, hvor 
vores unge oplever, at de hele tiden skal 
præstere for at kunne få lov til at høre 
til. Og det, jeg hører, der ligger under 
det her – hvis jeg skal grave lidt længere 
ned – hvorfor bliver de unge så så 
præstationsorienterede?

Det, jeg synes, jeg læser mellem 
linjerne, det er, at de oplever, at hvis 
ikke de præsterer, så ligger risikoen for 
udstødelse lige om hjørnet. 

Udstødelsen socialt. Udstødelsen fra 
uddannelsessystemer og arbejdsmarked. 
Altså – ja udstødelsen. 

 Noemi Katznelson, Brinkmanns briks:  
Gør dit bedste

RAMMER FOR VENSKABER

UNGELIV I BALANCE
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SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG

• Hvad er en god ven?

• Hvornår er jeg en god ven?

• Hvornår er jeg ikke en god ven – og hvorfor?

• Hvordan kan jeg bidrage til at skabe præstationsfrie rum for mig selv og andre?

• Hvad er et robust fællesskab for mig?

• unge oplever glæden og trygheden i nære relationer, 
der bygger på ærlighed, fortrolighed og respekt for 
forskellighed. Relationer, hvor forskellighed opleves 
som en styrke, og hvor en konstruktiv konflikt-
løsning ligefrem kan bidrage til at knytte tættere 
bånd til hinanden.

• voksne omkring unge støtter, styrker og udfordrer 
unge til at skabe og vedligeholde robuste fælles-
skaber, hvor alle gør deres bedste for at være en  
god ven.

• voksne omkring unge skaber rammer for præsta-
tionsfrie fællesskaber, hvor unge trygt kan være sig 
selv og udvikle gode venskaber.

VI ER PÅ RETTE 
VEJ, NÅR
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Sammen om unges trivsel 
Etabler forpligtende samarbejder og fælles aftaler 
mellem skole/ungdomsuddannelse og forældre for at 
skabe gode rammer for unges fællesskaber.

Tilbyd værktøjer og inspiration til trivselsaftaler, som 
skoler, ungdomsuddannelser, forældre og unge kan tage 
udgangspunkt i.
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, forældre, unge, skoler 
og ungdomsuddannelser

Foreningslivet – en sikker base i unges liv
Gå i dialog med foreningslivet om, hvordan der kan 
skabes mulighed for, at unge kan deltage i aktiviteter og 
'hyggesport' uden et konkurrenceelement. Aktiviteter, 
hvor trænernes fokus er på det sociale, på fællesskabet 
og på fastholdelsen af unge i foreningslivet. 

Foreningslivet skal tilbyde aktiviteter og faciliteter, hvor 
unge ikke skal tilmelde sig på forhånd. Foreningslivet 
skal være et sted, hvor unge kan mødes, danne venska-
ber og have det sjovt – både i ordinære og præstations-
frie aktiviteter.
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning og kultur- og fritidsliv

Støtte til præstationsfrie aktiviteter og ungenetværk
Forældre, skoler, ungdomsuddannelser, kultur- og fri-
tidsliv skal tilbyde rammer, hvor unge kan engagere sig i 
fritidsaktiviteter, der giver dem mulighed for at:

• tale frit og venskaber kan opstå
• engagere sig i aktiviteter, der er meningsfulde for 

dem selv, og hvor de kan gøre noget for andre
• tale sammen og blive klogere på, hvad en god ven er 

i både den virtuelle og virkelige verden
• mødes med andre generationer om et fælles tema 

eller interesse
• være i dialog med forældre
• møde synlige voksne.  

 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, forældre, kultur- og 
fritidsliv, skoler og ungdomsuddannelser

IDÉER TIL HANDLINGER
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Hvad er på spil? 
Unge oplever, at de skal være idealerne og indfri egne og 
andres forventninger. Idealerne bliver en standard, unge 
føler, de skal leve op til. Dermed er idealer ikke noget, 
de kan lade sig inspirere af eller stræbe efter. Det skaber 
høje forventninger til, hvordan man som ung skal være, 
hvordan man skal se ud, og at man skal være god til alt. 
Unge beskriver, at det konstante pres for at leve op til 
idealerne uden rigtigt at komme i mål, udfordrer deres 
trivsel, deres fællesskaber og følelsen af at være god 
nok.  

Hvis man som ung ikke lever op til idealerne eller på 
anden måde skiller sig ud, kan det skabe en følelse af 
utilstrækkelighed. En følelse, unge sjældent deler med 
andre. Det kan betyde, at unge i stedet trækker sig fra 
fællesskabet og bebrejder sig selv.

Unges mulighed for at udfolde deres interesser, køn, 
krop og seksualitet er afgørende for deres trivsel og so-
ciale liv. Hvis der i fysiske og digitale fællesskaber ikke er 
plads til forskellighed, har det betydning for, hvor ærligt 
unge kan fremstille sig selv. Flere unge oplever, at de 
ikke kan være dem, de er, hvis det er uden for normen, 
fordi forskellighed ses som en svaghed i fællesskabet.

Unge mangler fællesskaber, hvor de oplever tryghed i og 
motivation til at være dem de er, hvor forskellige kom-
petencer, perspektiver og baggrunde ses som en styrke, 
der bidrager til fællesskabet. 

Ikke alle, selvfølgelig ikke, men et stadigt 
stigende antal unge er mere socialt 
engageret, mere pligtopfyldende og langt 
mere optaget af at leve op til samfundets 
idealer. Så når man siger, at ungdommen 
ikke er, hvad den har været, så er det 
for en sjælden gang i historien faktisk 
sandt. Men i en underlig omvendt udgave 
af, hvad den sætning traditionelt har 
betydet. Problemet er ikke, at I mangler 
dannelse og sans for pligt, og det er slet 
ikke, at I mangler skam i livet, men at I 
har for meget af den. En skam, der fører til 
psykiske lidelser og diagnoser.  

Christian Hjortkjær Utilstrækkelighed – hvorfor den 
nye moral gør de unge psykisk syge

STYRKE I FORSKELLIGHED
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• Hvornår kan jeg være mig selv og blive anerkendt for det?

• Hvad værdsætter jeg hos andre?

• Hvordan giver jeg plads til forskellighed?

• Hvordan kan vi bruge hinandens forskelligheder til at styrke fællesskabet?

• unge oplever at være en del af fællesskaber med 
plads til forskellighed, hvor unge kan være sig selv 
både på gode og dårlige dage.

• voksne omkring unge støtter unge i at styrke deres 
relationer og evne til at samarbejde.

• unge oplever, at der er fokus på processen og  
samarbejdet frem mod et mål.

• unge oplever tydelige rammer for, hvornår de er i 
mål og har gjort det godt nok.

VI ER PÅ RETTE 
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG
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Fokus på forskellighed som en styrke for fællesskabet
Skoler og ungdomsuddannelser skal arbejde med at 
italesætte forskellighed som en styrke.

Der skal igangsættes initiativer med fokus på, at forskel-
lighed kan være en inspiration og en styrke, der giver 
flere perspektiver på fx løsningen af en opgave.

Unge skal præsenteres for forskellige vinkler på verden, 
måder at leve på og veje mod forskellige liv og karrierer. 
Det kan være gennem ung-til-ung-samtaler eller møde 
og dialog med voksne om deres vej til der, hvor de er i 
dag.
 
Målgruppe: Skoler, ungdomsuddannelser og forældre

Fagenes vægtning sidestilles
Giv mulighed for, at forskellige evner og kompetencer i 
højere grad kan sættes i spil.

Tilgodese og anerkend, at unge har forskellige forud-
sætninger og kompetencer, og giv dem mulighed for at 
opleve, at alle kompetencer er vigtige og kan bidrage til 
fællesskabet og til løsning af opgaver.

Tillæg alle fag i skoler og på ungdomsuddannelser lige 
status og værdi.
 
Målgruppe: Skoler og ungdomsuddannelser

Viden og værktøjer til forældre
Tilbyd forældre viden og værktøjer til at støtte og styrke 
unges trivsel.

Tilbyd forældre indsigt i ungdomskulturen og mulige 
trivselsudfordringer, og giv værktøjer, der klæder foræl-
dre på til at indgå i en åben, støttende og udfordrende 
dialog med unge.
 
Målgruppe: Forvaltning, skoler og ungdomsuddannelser

IDÉER TIL HANDLINGER

UNGELIV I BALANCE
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Hvad er på spil? 
Mange unge i Gentofte beskriver sig selv som privile-
gerede, men føler samtidig, at med mange muligheder 
følger et stort ansvar. Flere unge i Gentofte oplever en 
usagt forventning om, at de skal opnå de samme gode 
livsvilkår for sig selv som deres forældre. Altså at de 
skal tage en stx, en lang videregående uddannelse og 
efterfølgende skabe sig en succesrig karriere med et 
vellønnet job.

Unge oplever ikke, at der er plads til og accept af at ville 
noget andet. De ønsker flere forskelligartede fortællin-
ger om gode liv og vejen dertil. Plads til at afprøve og 
udforske egne drømme og skabe et meningsfuldt liv for 
sig selv. Mulighed for at opleve, at samarbejdsevner og 
sociale kompetencer vægtes højere på en arbejdsplads 
end gode karakterer. 

Unge ønsker større fokus på, at vejen gennem livet 
sjældent er direkte og uden bump. Unge efterspørger 
voksne, der tør fortælle om deres op- og nedture, og 
hvordan det har været med til at forme dem. Unge vil 
mødes af voksne, der er nysgerrige, og som støtter, styr-
ker og udfordrer unge i at finde deres egen vej i livet.

Unge efterspørger større forståelse og respekt for, at vi 
kan have forskellige drømme for fremtiden og har brug 
for plads til at finde vores egen vej. Og selvom vi måske 
har de samme mål, så kan vores vej dertil forme sig helt 
forskelligt.

Hvis jeg ikke er en succes, hvad er jeg så? 
En taber? Normal? Er det sort/hvidt?  
Er der ikke mange mellemstationer? 
[…]

Unge skal ikke være en fjende af 
virkeligheden.

Virkeligheden gør ondt, er vilkårlig og 
består af lærerige op- og nedture.

Kasper Morville, Sognepræst, minicamp Ung i en 
præstationskultur den 9. marts 2022

MANGE VEJE TIL GODE LIV
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• Hvad er et godt liv for mig?

• Hvad er et godt liv for andre?

• Hvordan kan jeg skabe et godt liv for mig selv?

• Hvorfor sammenligner vi os med andre?

• Hvordan skaber vi fællesskaber, der giver plads til hinanden?

• unge føler sig tilstrækkelige.

• voksne omkring unge styrker, støtter og udfordrer 
unge i at finde deres egen vej i livet og er bevidste 
om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs.

• unge møder forskellige fortællinger om gode liv.

• unge har en forståelse af, at livet er præget af  
tilfældigheder, valg og fravalg, op- og nedture. 

VI ER PÅ RETTE 
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG
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Ungefortællinger
Producér podcasts, videoer og oplæg af, om og med 
unge, der kan bruges på skoler og ungdomsuddannelser 
og samtidig kan tilgås af fx forældre og unge selv. Det 
kan være et ungedrevet initiativ med støtte fra erfarne 
podcast-, video- og foredragsfolk. De kan fx indeholde 
fortællinger om unges oplevelser med præstations- og 
perfekthedskultur, og hvad der kan fremme trivsel og 
stærke fællesskaber. Disse fortællinger skal vise, at man 
som ung ikke er alene om at have udfordringer. 
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler, ungdomsud-
dannelser, kultur- og fritidsliv, forældre og unge

Gentofte taler sammen
Skab samtalekort og refleksionsruter, hvor unge og 
voksne kan tage en aktiv pause og starte en samtale. De 
skal være nemme at få fat i, være offentligt tilgængelige 
og kunne bruges af flere, fx i undervisning eller over 
middagsbordet.

Det skal bidrage til, at man enten alene, parvis eller i 
mindre gruppe starter samtaler om fx venskaber, præ-
stations- og perfekthedskultur og veje til gode liv.
 
Målgruppe: Politikere, forvaltning, kultur- og fritidslivet, 
skoler og ungdomsuddannelser, forældre og unge

Dit valg er ikke endegyldigt
Skab en kampagne målrettet unge, der sætter fokus på, 
at valg meget sjældent er endegyldige, men en måde at 
bevæge sig fremad på. Hvis valget viser sig ikke at være 
det rigtige, kan man træffe et nyt.

Kampagnen kan blandt andet sætte fokus på, at et fra-
valg kan være et tilvalg. Fx kan et nej til sociale aktivite-
ter være et tilvalg af tid til sig selv, og  valg af uddannel-
sesretning er ikke et definitivt karrierevalg.

Målgruppe: Politikere, forvaltning og unge

IDÉER TIL HANDLINGER
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START HURTIGST MULIGT 
Forebyggelse gennem tidlige indsatser skaber mulighed 
for at forhindre problemer i at opstå eller vokse sig store.

LANGE SEJE TRÆK 
Det tager tid at ændre en kultur. Derfor er det nødven-

digt at prioritere helhedsorienterede og langsigtede 
indsatser med fokus på kontinuitet, vedholdenhed og 

tålmodighed i arbejdet med at styrke unges trivsel.

HANDLEMULIGHEDER 
PÅ FLERE NIVEAUER 

Der skal være indsatser på både samfunds-,  
gruppe- og individniveau. På den måde kan vi i  

fællesskab og på alle arenaer bidrage til at skabe  
gode rammer for unges trivsel.

UNGE INDDRAGES 
Unge skal inddrages og tage medansvar for  

at skabe ungeliv i balance.

IKKE YDERLIGERE PRES  
Indsatser skal ikke skabe yderligere pres på unge.

FREMME AF UNGES  
GENERELLE TRIVSEL  

Fokus på at fremme unges generelle trivsel  
blandt andet ved at skabe mulighed for,  

at unge kan gøre noget aktivt, gøre noget sammen  
og gøre noget meningsfuldt.

GODT FOR DE FLESTE, 
NØDVENDIGT FOR NOGLE 

Arbejdet skal bidrage til at løfte den generelle trivsel 
blandt unge, hvilket også kan have en positiv betydning 

for unge med et særligt behov.

BEDST FORELIGGENDE VIDEN  
Forsknings-, evidens- og teoribaserede indsatser priori-

teres i samarbejde med unge. 

For at understøtte implementeringen af anbefalingerne har vi udviklet et trivselskompas, der skal bidrage til at sikre udvikling, kvalitet og forankring 
i det langsigtede og fælles arbejde med at støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekthedskultur på godt og ondt.

TRIVSELSKOMPAS

UNGELIV I BALANCE
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Fremad, fremad 

Fremad, fremad skriger fremdriftsreformen Skriger din telefons tågehorn, når den ringer om morgenen Men du behøver skam 
slet ikke en alarm for konstant at være i alarmberedskab                Fremad, fremad Og så derudad For der er så meget du skal nå 
Den der løbetur Instagram Worthy havregrød og selvtortur, for når du tænker på fremtiden halser du altid håbløst bagefter dit  
ur                  Fremad, fremad Skriger din ubesluttede fremtid Skriger dit mindreværdsvandvid Der dagligt kræver, at du holder alle døre åbne 
på samme tid, og du farer rundt som en flue i et glas En adrenalinberuset travhest Så du er sikker på, at en kubikmillimeter af det potentiale 
ikke går tabt                Fremad, fremad Scroller i dit feed Think different, just do it, maybe it’s maybeline Du skal have noget nyt, være noget nyt, 
Unboxe selvet dagligt for at være med på moden Tik tok siger Tik tak, tiden går Selvtak, for selvhad Og den utilstrækkelighed, der opstår Når 
man sluges af en algoritme Lammes af alt det du kunne og helt bestemt burde være                    Fremad, fremad Skriger noget, mens du famler 
blindt For at finde fodfæste I en flux, der altid kræver handling Flagrende fingre griber efter det uhåndgribelige I frygten for at træde et skridt 
i den forkerte retning                    Fremad, fremad Skriger dit karakterblad Dine 10-taller, der kunne have været 12-taller Dine likes, der kunne 
have været flere Din fest, der kunne have været sjovere Og dine venner, der kunne have været flere Dine forældre, der kunne have været mere 
stolte Selvom du ved, de taler sandt, når de siger, at de er stolte, og de elsker dig Men du alligevel ikke tror på dem I det mindste kunne det bare 
ligne det på Facebook og ligne det, når du mødte ind i skolen efter endnu et mental breakdown, som ingen så                     Fremad, fremad Skriger 
samfundets stemmer Der nok kommer et sted fra Men runger højest indefra Fremad, fremad Selvhad og fremtid Hvad skal du blive til? Bedre 
end de andre Men aldrig rigtig sige det Du skal være Den, der altid løber Men kun sveder for tillukkede skodder Den, der løber fremad Men 
aldrig rigtig stopper.

Nicoline Christensen 
Fremført ved minicamp Ung i en præstationskultur den 9. februar 2022
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VS: Høringsmateriale til Folkeoplysningsudvalget, med frist for høringssvar mandag d. 4. april kl. 8.00. 
 
Fra: Katja Salomon Johansen <katjasalomonjohansen@gmail.com>  
Sendt: 3. april 2022 21:54 
Til: Tine Koch-Jensen (tkj) <TKJ@Gentofte.dk> 
Emne: Re: Høringsmateriale til Folkeoplysningsudvalget, med frist for høringssvar mandag d. 4. april kl. 
8.00. 
 
Kære Tine 
 
Jeg giver mine kommentarer direkte til udvalget men Susanne Korsgaard som er medlem af BUS og FOU har 
følgende kommentar: 
 
I har lavet et flot stykke arbejde. Jeg har nogle tanker, som er svære at konkretisere. Jeg blev meget 
optaget af den bog, du anbefalede. Utilstrækkelig af Christian Hjortkjær. Jeg fik virkelig tankegods. 
Derfor synes jeg at vi i Gentofte skal slå et slag for vores allesammens fælles utilstrækkelighed. 
I skriver under afsnittet Mange veje til et godt liv, at ingen unge skal føle sig utilstrækkelig.  Måske skulle 
man netop skrive, at vi er godt på vej, når vi forstår, at utilstrækkelighed er et livsvilkår for ALLE. Ingen er 
perfekte, og netop det uperfekte giver variation og dynamik. 
Og denne tese kunne så indgå under Trivselskompasset under delen, hvor de unge skal indrages og tage 
ansvar for en diskussion af en balanceret perfektheds- og præstationskultur. Noget med at de unge skal 
inddrages i drøftelser om, hvordan vi får italesat utilstrækkelighed som livsvilkår. 
 
Mvh 
 
Katja 
 

mailto:katjasalomonjohansen@gmail.com
mailto:TKJ@Gentofte.dk
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Høringssvar fra Handicaprådet på ”Et ungeliv i balance” 

Anbefalinger fra Opgaveudvalget ”Unges trivsel – sammen og hver for sig” 

 
Jeg takker på rådets vegne for muligheden for at afgive høringssvar til opgaveudvalgets 

anbefalinger. 

 
Handicaprådet kan generelt tilslutte sig udkastets betragtninger og de anbefalinger, det 

indeholder. 

Vi er enige i, at de beskrevne forhold er generelle for unge mellem 13 – 25 år i Gentofte som 

i mange andre kommuner i Danmark, og det gælder dermed også for unge med handicap. 

 
Vi vil imidlertid gerne henlede opmærksomheden på nogle forhold, der gør situationen 

specielt udfordrende for unge borgere med handicap, uanset handicappets art. Forholdene 

vil naturligvis være individuelle, og løsningerne, der skal til for at kompensere handicappet, 

vil derfor også variere meget.  

 
Vi vil lade det være op til opgaveudvalget at afgøre, om nedenstående skal have en plads i 

de generelle overvejelser og det trivselskompas, der lægges op til. Overvejelserne er – set 

fra rådets side – vigtige overvejelser forvaltningen bør gøre sig. 

 
Kommunens unge med handicap udgør to meget forskellige grupper:  

- Unge på bosteder  

- Unge i eget hjem 

 

Personalets rolle omkring unge med handicap på bostederne er meget central og 

giver muligheden for en professionel tilgang til de unges problemer - i modsætning til 

den unge  

med handicap i eget hjem. Her er det familien, der er det oftest ikke professionelle 

anker. 

Den unge i eget hjem vil ofte være i et inkluderende forløb, hvor de generelle forhold, 

anbefalingerne adresserer, vil være de samme og måske endda forstærket grundet den 

unges særlige behov. Modsat vil den unge på bostedet ofte have et tilrettelagt forløb 

håndteret af professionelle.  

 
Der er i alle sammenhænge, hvor unge med handicap optræder, behov for en særlig indsats 

sammen med den unges pårørende, idet man gennem involveringen af de pårørende ofte 

kan styrke familien og de nære omgivelsers muligheder for at støtte og afklare den unge. 

Enhver familie med en ung med handicap har særlige udfordringer, der kræver kvalificeret 

bistand. 

 
Gruppen 13 - 25 år involverer problematikken omkring de 18 år, hvor man bliver voksen. 

Den udfordring, det er for en familie og en ung med handicap, har krav på en hel særlig 

opmærksomhed for at sikre, at den unge får de optimale muligheder for trivsel på de nye 

vilkår, det giver at blive voksen, og få ansvar også for sin egen sårbarhed. Her er der ofte 



behov for grundig professionel indsats såvel for gruppen af unge på bosteder som for unge 

med handicap i eget hjem. 

 

På Handicaprådets vegne 

 

Hans Rasmussen 

Formand 
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