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Møde i Byplanudvalget den 23. januar 2012 
 
1  Åbent         Gymnasier, midlertidige pavilloner på grund af ekstraordinær situation 
 
003754-2012 
 
 
Resumé 

De 4 gymnasier i Gentofte Kommune har i en tidsbegrænset periode behov for opstilling af 
pavilloner. Baggrunden for dette er den ekstraordinære situation, der er opstået ved indførelse af 
et fleksibelt klasseloft på 28 elever fra sommeren 2012. 

Der skal tages stilling til, om gymnasierne kan gives tilladelse til opstilling af pavilloner i en 
tidsbegrænset periode. 

 
Baggrund 

Der er i forbindelse med Finansloven for 2012 indført et fleksibelt klasseloft i de gymnasiale 
uddannelser, der betyder, at hver uddannelsesinstitution fra sommeren 2012 højst må have en 
gennemsnitlig klassekvotient på 28 elever i stamklasserne. Ifølge gymnasierne i Gentofte 
Kommune betyder det, at der samlet set er behov for lokaler til 3 nye klasser. Det samlede elevtal 
forventes at falde med 9 elever. 

De 4 gymnasier er på forskellig vis ved at tilpasse sig behovet for moderne undervisningsfaciliteter 
og øget efterspørgsel efter plads. Kravet om det fleksible klasseloft på 28 elever betyder, sammen 
med lokalesituationen under byggeprocesser, at der i en tidsbegrænset periode er ekstraordinært 
behov for at bruge pavilloner for at dække lokalebehovet. 

Gl. Hellerup Gymnasium har behov for at supplere en allerede ibrugtaget pavillon med 1 ekstra. 
Øregård Gymnasium og Ordrup Gymnasium forventer begge at få behov for 1 pavillon. Aurehøj 
Gymnasium har behov for, at de 2 pavilloner, der er opstillet i skolegården, fortsat kan benyttes. 

 
Vurdering 

Alle 4 gymnasier er omfattet af lokalplaner, der indeholder byggefelter, inden for hvilken byggeri 
skal opføres. Men i alle tilfælde vil pavillonerne skulle opstilles uden for byggefelterne, idet 
byggefelterne enten er optaget af eksisterende bygninger eller skal bruges til nye, permanente 
bygninger. 

Gymnasierne har ikke haft lejlighed til at angive, hvor de nye pavilloner konkret tænkes placeret. 

Der er almindelig praksis for, at der gives tilladelse til tidsbegrænset opstilling af pavilloner ved 
uddannelsesinstitutioner i forbindelse med byggeprojekter. Tilladelserne gives typisk for op til 3 år. 

Plan og Byg kan anbefale, at der gives tilladelse til opstilling af de 3 nye pavilloner og tilladelse til 
fortsat anvendelse af de eksisterende pavilloner ind til de planlagte byggerier kan tages i brug, dog 
maksimalt til udgangen af skoleåret 2014/2015 (svarende til 3 år), idet pavillonerne skal opstilles 
efter Plan og Bygs anvisninger og under mest mulig hensyntagen til eventuelle naboer. 
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Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget: 

At der gives tilladelse til, at der opstilles 3 nye pavilloner og gives tilladelse til fortsat anvendelse af 
3 eksisterende pavilloner på de 4 gymnasier i Gentofte Kommune ind til de planlagte byggerier kan 
tages i brug, dog maksimalt til udgangen af skoleåret 2014/2015, idet pavillonerne skal opstilles 
efter Plan og Bygs anvisninger og under mest mulig hensyntagen til eventuelle naboer. 

 
Beslutninger 

Byplanudvalget møde den 23. januar 2012. 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Byplanudvalget den 23. januar 2012 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
036305-2011 
 
 
Beslutninger 

Byplanudvalget møde den 23. januar 2012. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Byplanudvalget den 23. januar 2012 
 
3  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
036305-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


