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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Bonava A/S om opførelse af en 
boligbebyggelse på et areal øst for Charlottenlund Station. Arealet er omfattet af skovbyggelinjer, 
der begrænser bebyggelse på arealet. 

Der skal tages stilling til en ansøgning til Miljøstyrelsen om reduktion/ophævelse af 
skovbyggelinjerne med henblik på efterfølgende udarbejdelse af tillæg til kommuneplan og 
lokalplan.

Baggrund
I henhold til naturbeskyttelsesloven afkaster skove en skovbyggelinje i en afstand af 300 m fra 
skovbrynet. Imellem skovbrynet og skovbyggelinjen må der ikke opføres bebyggelse eller placeres 
campingvogne. Formålet er at sikre skovenes værdi som landskabselementer og skovbrynenes 
opretholdelse som levesteder for plante- og dyreriget. 

Gentofte Kommune fik – som en administrativ forenkling – i 2003 godkendt en generel reduktion af 
skovbyggelinjerne i kommunen til mellem 15 m og 30 m, da den eksisterende, lovlige bebyggelse i 
kommunen var placeret markant tættere på skovbrynene end 300 m.

Gentofte Kommune har de seneste år benyttet dels ca. 150 af kommunens ungdomsboliger og 
dels ca. 75 kommunale og almene familieboliger til boligplacering af flygtninge. Der er derfor behov 
for at etablere nye ungdomsboliger og også nye familieboliger.

Med henblik på at søge realiseret et yderligere antal boliger til unge, borgere med et boligsocialt 
behov og til flygtninge besluttede Byplanudvalget den 2. marts 2017 at igangsætte en planproces, 
der skal muliggøre opførelsen af private boliger og almene familie- og ungdomsboliger på det 
tidligere jernbaneareal øst for Charlottenlund Station. Poul V. Jensen (D) stemte imod, ”idet han 
ønsker, at der sker en forhandling med DSB forinden”. 

Der er i maj 2018 afholdt en forudgående høring og indledende borgermøde i forbindelse med et 
forslag til en kommuneplanændring, jf. planlovens § 23c. På baggrund af den forudgående høring 
har forvaltningen været i dialog med DSB Ejendomme og Bonava A/S om en mulig bebyggelse. 
Bonava A/S har i forlængelse af dialogen udarbejdet et forslag til bebyggelse bestående af 
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rækkehuse i to etager ud for Forstbotanisk Have og en almen etageboligbygning i tre etager i 
ejendommens nordlige del ud for den offentlige parkeringsplads og den bagvedliggende 
Charlottenlund Skov.

Arealet er i dag omfattet af en skovbyggelinje ca. 25 m fra Forstbotanisk Have, 
Charlottenlund Skov og et fredskovspligtigt areal i den sydlige ende af de omfattede 
ejendomme. 

Arealet er desuden omfattet af en skovbyggelinje, der afkastes af selve jernbanematriklen, 
som dækker jernbanearealet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station.  

Der er udarbejdet et forslag til ansøgning til Miljøstyrelsen om en reduktion af 
skovbyggelinjen i forhold til Forstbotanisk Have med henblik på efter Miljøstyrelsens 
stillingtagen at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør 
opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene 
familieboliger.

Ansøgningen tager udgangspunkt i det foreliggende forslag til bebyggelse, således at 
skovbyggelinjen fra Forstbotanisk Have fremover trækkes langs bebyggelsens østfacader, 
der hvor bebyggelsen i dag ville overskride byggelinjen. I den nordlige del af ejendommen 
foreslås, at skovbyggelinjen fremover fastlægges, så den ikke kommer nærmere end 25 m 
fra Charlottenlund Skovs matrikel.

Derudover ansøges om en fuldstændig ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanen 
begrundet med, at der ikke er skovbevoksning langs banen. Den fremtidige situation vil for 
den aktuelle strækning svare til det, der er gældende langs de øvrige jernbanestrækninger 
i kommunen.

Forslag til bebyggelse og udkast til ansøgning til Miljøstyrelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Miljøstyrelsen ansøges om reduktion af skovbyggelinjer fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund 
Skov og fredskoven på arealet og ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem 
Charlottenlund Station og Klampenborg Station med henblik på at udarbejde et tillæg til 
kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør opførelse af det ansøgte byggeri og 
herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene familieboliger.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019



Side 6

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Ansøgningsbrev vedrørende skovbyggelinjer Miljøstyrelsen (2796128 - EMN-2019-01445)
2. Arkitekt - visualiseringer - boliger ved Charlottenlund Station (2799165 - EMN-2019-01445)
3. Kort med skovbyggelinjer mv (2808812 - EMN-2019-01445)
4. Notat konsekvens for træbevoksning (2808824 - EMN-2019-01445)

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

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

Baggrund
Der er i 2019 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af 
kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til 
boligsocialt formål. Desuden er til sidstnævnte formål et rådighedsbeløb fra 2018 på 0,33 mio. kr.

På basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i tæt samarbejde med 
opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på 
bygningerne som helhed. 

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. 
Udvendigt renoveres tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af 
indvendige overflade og fornyelse af tekniske anlæg. 

Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, 
daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet og 
administrationsbygningerne.

Puljen til boliger til boligsociale formål anvendes målrettet til ekstraordinære 
vedligeholdelsesarbejder på kommunens udlejningsboliger samt til midlertidige boliger til flygtninge 
herunder inventar.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

Baggrund
Der er i investeringsoversigten afsat 13 mio. kr. fordelt over de næste fire år med hhv. 1,3 mio. kr., 
1,15 mio. kr., 5,55 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til imødekommelse af det særlige vedligeholdelsesbehov 
ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og komplicerede tekniske anlæg. I 
2019 og 2020 er der fokus på de tekniske anlæg.

I 2019 anvendes de 1,3 mio. kr. dels til udskiftning af den gamle varmecentral på Bank Mikkelsens 
Vej, der forsynede alle institutionerne med fjernvarme. Det nye fjernvarmeanlæg dimensioneres til 
det nye antal bygninger og kvadratmeter og vil være driftsmæssigt mere rentabelt. Herudover 
etableres et bedre varmeanlæg på Skovshoved Benzinstation således, at bygningen kan holdes 
frostfri om vinteren.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, punkt 1, ”Strategi 
for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014-2021”.

Med baggrund i belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages renovering af 
veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år.

Der er på investeringsoversigten afsat midler til renovering af veje, fortove og cykelstier samt 
vejbrønde i 2019 - 2022.

Sagen forelægges med henblik på, frigivelse af 26,061 mio. kr. af disse midler.

Baggrund
Belægningsstrategien har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og den er fastlagt ud fra 
principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt klimarigtige 
løsninger.

Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i kategorien "god" ud fra 
en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af den, at arbejderne skal koordineres med de 
øvrige infrastrukturarbejder, og at der skal anvendes holdbare materialer.

Der udføres et årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og 
cykelstier. Således vurderes alle veje hvert tredje år og alle fortove og cykelstier hvert femte år. 
Hvis der konstateres behov for en tidligere indsats – for eksempel på grund af en hurtig 
skadesudvikling – foretages en løbende vurdering.

I det omfang, hvor der er midler til det, renoverer kommunen, efter Novafos og fjernvarmen har 
udskiftet og udbygget deres ledningsnet, hvor vejene forud for gravningerne var 
renoveringsmodne.
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De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når bevilling er givet. Herefter kan der være 
strækninger, der må udskydes til 2020 eller der indsættes ekstra strækninger.

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

I 2019 prioriteres:

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

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

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

risiko for faldulykker.

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

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

Rammer
Ovennævnte anlægsarbejder udføres bedst i perioder uden frost, det vil sige i perioden 
marts-oktober.

I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af 
denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.04’s særlige regler for puljer vedrørende infrastruktur i 
kommunens ”Regler for Økonomistyring”.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

Baggrund
Trafiksikkerhedsarbejdet bygger, jf. trafiksikkerhedsplanen, på 2 spor: Dels at understøtte god 
trafikadfærd via aktiviteter og tiltag og dels at gennemføre anlægsløsninger, hvor de fysiske forhold 
ændres for bedre at understøtte god trafik adfærd.

Trafiksikkerhedsplanens 5 temaer og 12 indsatsområder er konkretiseret i en række initiativer i 
Handleplan for trafiksikkerhedsplan 2017-2020. Udmøntningen af initiativerne sker i tæt 
samarbejde mellem de berørte parter (skoler, institutioner, grundejerforeninger, seniorråd, 
handicapråd, Sikker Trafik, direkte berørte borgere m.fl.) så der tilvejebringes helhedsorienterede 
løsninger.
Handleplanen blev præsenteret på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 2. maj 2017, pkt. 1, som led i 
status på trafiksikkerhedsarbejdet. Med udvalgets kommentarer og forslag blev orienteringen 
enstemmigt taget til efterretning.
I 2019 vil der i fortsættelserne af initiativerne, i 2017 og 2018 fortsat være fokus på tema 1 og tema 
2. Der vil samtidig blive arbejdet med temaerne 4 og 5.

Under tema 1 - Trafikadfærd og hastighed prioriteres i 2019: 
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 Planlægning og projektering af adfærdsregulerende tiltag, der øger trafiksikkerheden på 
uheldsbelastede steder.

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

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

Under tema 2 - Fremtidens trafikant prioriteres i 2019: 
 Undervisning af færdselskontaktlærerne, så de opnår viden, som de kan formidle og 

udbrede til skoleelever således, at skoleeleverne færdes sikkert i trafikken. 
 Forsøg med adfærdsregulerende tiltag via aktiviteter og kampagner gennemføres på 

udvalgte skoler med forskellighed i trafikale udfordringer.  
 Gennemførelse af lokale og nationale kampagner, der er målrettet de trafikale udfordringer, 

der opleves i kommunen.

Under tema 4 - Cykeltrafik prioriteres i 2019:
 Gennemførelse af ny adfærdskampagne på Strandvejen i Hellerup for at påvirke 

hensynsfuld adfærd både på cykelstien og når der parkeres.

Under tema 5 - Tilgængelighed prioriteres i 2019: 
 Implementering af afprøvede løsninger vedr. krydsning af vej uden lysregulering på 

udvalgte steder (f.eks. ved etablering af midterhelle eller hævet flade). 
 Gennemførelse af seniortrafikcaféen, hvor borgere over 60 år har mulighed for at mødes og 

opnå viden om sikker adfærd i trafikken for at øge deres mobilitet.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 (2664434 - EMN-2019-00683)
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7 (Åben) Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn
 
Sags ID: EMN-2019-00144

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

Baggrund
Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. januar 2018 enstemmigt anlægsbevilling på:

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

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

Arbejdet med afvanding, kystsikring og den hermed forbundne retablering af belægninger på 
Kystvejen syd for Skovshoved Havn er næsten afsluttet. Retableringen af belægningerne er 
udformet, så de svarer til udformningen af belægningerne nord for havnen med et aktivitetsbånd, 
hvor løbere, rulleskøjteløbere med mere kan dyrke deres aktivitet adskilt fra gående og cyklister. 
Det bevilgede projekt på Kystvej ud for Skovshoved Havn indebar omlægning af Kystvejen fra 4 til 
2 spor med det formål at reducere hastigheden til 50 km/t samt etablering af et grønt byrum 
indeholdende aktivitetsbånd og kystsikring.

Forvaltningen har været i dialog med grundejerforeningerne, som protesterer overfor etablering af 
det rekreative grønne byrum og den deraf følgende nedlæggelse af de ca. 45-50 
parkeringspladser, som er beliggende ud for havnen.   Grundejerforeningerne i området anfører, at 
der med de nye områder og faciliteter, der er etableret på havnen ikke er behov for et rekreativt 
grønt byrum, som tilmed vil kunne skabe støjgener mv. Klubberne på Skovshoved Havn er 
skeptiske overfor det påtænkte rekreative grønne byrum og har særlig fokus på adgang til havnen. 
Grundejerforeningerne, beboerne i Skovshoved og klubberne på Skovshoved Havn bemærker, at 
parkeringsudfordringen i og omkring byen er meget stor og derfor ønskes de eksisterende 45-50 
parkeringspladser ud for havnen bibeholdt. 

Budgetoverslaget for det bevilgede projekt var baseret på et kvalificeret skøn ud fra erfaringstal for 
lignende anlægsprojekter. Budgetoverslaget er viderebearbejdet med rådgiverbistand. Da det nu 
skønnes, at anlægsprisen for det oprindelige projekt vil blive væsentlig højere end det var forudsat 
og bevilget, foreslås gennemført et reduceret projekt, som opfylder det oprindelige formål, idet det 
indeholder de oprindelige elementer, bortset fra det rekreative grønne byrum, som klubberne på 
havnen og beboerne i Skovshoved ikke er særlig positive overfor. Formålet hermed imødekommes 
i stedet med de faciliteter, der er etableret på havnen. I tillæg hertil kan de 45-50 eksisterende 
parkeringspladser ud for havnen bibeholdes.

Det foreslås, at der gennemføres et projekt med følgende elementer:

Hastigheden nedsættes på Kystvejen:

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

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

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

Aktivitetsbånd etableres:

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

Kystsikring etableres:

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

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

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At det reducerede projekt for Kystvej og aktivitetsbånd ud for Skovshoved havn godkendes

2. At der meddeles en negativ indtægtsbevilling (både i indtægt og udgift) på 4,15 mio. kr. og, at 
de afsatte rådighedsbeløb reduceres svarende hertil. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - kystvejen (2786340 - EMN-2019-00144)
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2. Oversigtskort (2786549 - EMN-2019-00144)

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

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

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

Projektet falder ind under Bilag A.04’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
kommunens ”Regler for Økonomistyring”.

I forbindelse med gennemførelse af projektet vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive 
dækket af bevillingen.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

Baggrund
I 2019 vil der være fokus på:

 Tilgængelighedstiltag på kirkegårde og grønne områder  
 Tilgængelighedstiltag ved offentlige institutioner 

I samarbejde med Tilgængelighedsforum er der i 2019 udpeget flere offentlige toiletter på 
kommunens grønne områder, som forbedres i muligt omfang. Samtidig foregår der 
tilgængelighedsforbedringer i nogle centrale grønne områder, som f.eks. Ordrup Kirkegård og 
Gentofte Sø.

Kirkegårdene ligger ofte centralt for bydelscentrene og udgør et rekreativt mål for især mange 
ældre. Der er planlagt forskellige tilgængelighedstiltag langs med Gentofte Sø og på Ordrup 
Kirkegård, herunder nye bænke og bedre adgangsforhold. Ordrup Kirkegård ligger centralt for 
Ordrup Bydelscenter, hvor den første tilgængelighedsrute er blevet implementeret i årene 2016-17.  

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

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af Gentofte Plan 2019, blev det besluttet, at anlægge et 
aktivitets- og træningscenter ved Maglegårdsskolen. 

Formålet anlægget er at invitere borgere i alle aldre til at bruge byrummet til træning og leg. 

Projektet er kommet i stand på initiativ fra Gentofte LIV og deres ønsker om udvikling af 
lokalsamfundet. Gentofte LIV er en sammenslutning af HIK (fodbold, håndbold, tennis), 
Maglegårdsskolen, Ungdomsskolen, Gentofte Studenterkursus, Messiaskirken, Øregård 
Gymnasium, Tranegårdsskolen, Gentofte Hovedbibliotek og Øregård museum. 

Der har været særlig fokus på at anlægget skal designes, så brugere fra både dagtilbud, skoler, 
idrætsforeninger og selvorganiserede borgere kan anvende anlægget. 

Anlægget indeholder crossfitmoduler til styrketræning, en forhindringsbane (OCR - (obstacle 
course run) til motorisk udfordring i alle aldre og en løbebane på 100 m til intervaltræning. Dertil er 
medtænkt områder til ophold og spots til udeundervisning.  

Fritid og den nedsatte arbejdsgruppe fra Gentofte LIV er i dialog med Lokale- og Anlægsfonden 
om fondsmidler. Ekstra midler vil give mulighed for tilkøb af udstyr, f.eks. lyspullerter og 
træningsfaciliteter.
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Der er indhentet forslag til indretning af anlægget hos to fimaer. Gentofte Liv har i samarbejde med 
forvaltningen valgt projektforslaget fra Elverdal jf. vedlagte bilag.  

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samt Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til et udendørs aktivitets- og træningscenter ved Maglegård med 
finansiering over det i investeringsoversigten 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pia Nyring deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 (2748171 - EMN-2019-00951)
2. Bilag 1 Elverdal (2749069 - EMN-2019-00951)

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

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

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

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

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,8 mio. kr. til opgradering af køkkenfaciliteterne i caféen på Gentofte 
Hovedbibliotek med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

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

Baggrund
Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har på baggrund af plejehjemsbranden sidste sommer i Norddjurs 
Kommune iværksat en undersøgelse af brandsikkerheden i bygninger, hvortil der visiteres ældre 
eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at 
bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.
 
Ultimo februar 2019 har et flertal i Folketinget vedtaget en beslutning om, at regeringen skal 
udarbejde forslag til en skærpet regulering af området ved styrkelse af brandsikkerheden gennem 
konkrete tiltag, herunder tidsbegrænsning af dispensationer og udvidelse af lovpligtige brandsyn. 
Folketingsbeslutningen indeholder ikke nærmere detaljer om den fremtidige regulering. 

Gentofte Kommune har foretaget en aktuel undersøgelse af brandsikkerheden på institutioner med 
plejeboliger i kommunen (7 kommunale og 5 selvejende) samt Tranehaven (genoptræningscenter). 
I undersøgelsen indgår i øvrigt Broen, Pilekrogen, Østerled samt botilbud og institutioner på Bank-
Mikkelsens Vej.
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Undersøgelsen viser, at alle plejeboliger mv er godkendt brandsikkerhedsmæssigt uden 
dispensationer på opførelses-/ombygningstidspunktet. Det betyder ikke nødvendigvis, at 
brandsikkerheden alle steder er på samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger. 

Beredskab Øst gennemfører årligt brandsyn på alle institutioner med plejeboliger mv. Brandsynene 
har til formål at sikre, at de driftsmæssige forhold vedrørende brandsikkerheden overholdes. Ved 
brandsynet kontrolleres det f.eks., at flugtvejsdøre er passable, brandslukningsmateriel virker, 
branddøre kan lukke, personale er instrueret i forholdsordre ved brand mv. De få mangler, som 
synene har afdækket, er alle efterfølgende håndteret og udbedret.   

Brandsikkerheden er afgørende i plejeboliger mv, hvor borgere med forskellige 
funktionsnedsættelser bor og overnatter. En opgradering af brandsikkerheden til samme niveau 
som kommunens nyeste plejeboliger vil medføre, at der flere steder skal gennemføres en række 
konkrete tiltag.    

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

Indstilling
Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

2. At der anlægsbevilges 5 mio. kr. til, efter aftale med de berørte institutioner, at rådgive og 
projektere løsninger, der vil bringe brandsikkerheden op på det ønskede  niveau, idet 
udgiften foreløbigt finansieres over likvide aktiver.

3. At ansøgning om bevilling til udførelse af de projekterede tiltag forelægges Økonomiudvalg 
og Kommunalbestyrelse i takt med, at der tilvejebringes grundlag herfor gennem 
projektering/udbud.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

Baggrund
Gentofte.dk har ca. 550.000 besøg om året og er dermed en hovedindgang til service og 
selvbetjening for borgere og virksomheder i kommunen. Et nyt gentofte.dk bliver et væsentligt 
fundament i den løbende udvikling af kommunens kommunikationskanaler, så det bliver 
muligt at give en bedre, mere sammenhængende og brugervenlig kommunikation og sikre effektiv 
selvbetjening til borgere og virksomheder. 

Initiativet er med til at indfri elementer fra budgetaftalen 2019-2020 om bedre digital service og er 
med til at sikre, at den service og formidling, vi yder via hjemmesiden, kan tilgås lige så 
gnidningsfrit på mobile enheder som på en PC. Initiativet understøtter det politiske vedtagne 
pejlemærke om at ”skabe øget borgernær værdi”.  

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

Med den nye platform vil erhvervslivet endvidere få én indgang til det erhvervsrelevante 
indhold på gentofte.dk, som ønsket af Opgaveudvalget for Erhvervspolitik. 
Det er samtidig vigtigt, at vi teknisk har en hjemmesideplatform, der giver bedre mulighed 
for løbende udvikling, og som understøtter, at vi kan tage nye medier i brug, udstille 
forskellige indsatser, projekter, events og kampagner samtidig med at vi sikrer, at der er 
fokus på at skabe sammenhæng for borgerne på tværs af kanaler og services. 

Kommunens nuværende hjemmesideløsninger er forældede, ufleksible og dyre at 
vedligeholde og optimere og lever ikke op til de krav, der stilles til en moderne platform. 

Som en del af arbejdet med ny gentofte.dk stilles der jf. Lov om tilgængelighed af 
offentlige organers websteder og mobilapplikationer af 8. juni 2018 en række nye krav til 
de webløsninger og de dokumenter, som kommunerne publicerer digitalt.
Det handler blandt andet om anvendelighed for brugere, der ikke kan benytte mus, og om 
at personer med synsnedsættelse eller -handicap kan få indhold læst op af en digital 
skærmlæser. 
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Der igangsættes endvidere, som et led i at forstå og udnytte teknologiens muligheder, et 
pilotforsøg, der introducerer chatbotteknologi i forbindelse med gentofte.dk. Forsøget skal 
vise om og hvordan chatbots på sigt kan være en effektiv og brugervenlig kanal, der kan 
supplere eller erstatte dyrere kanaler som telefoner og mails, og om denne dialogform kan 
løfte serviceniveauet for borgeren. Forsøget etableres med udgangspunkt i det politiske 
vedtagne pejlemærke om at ”Forstå og udnytte teknologiens muligheder”. 

Investeringen vil samlet set give øget borgernær værdi i form af bedre funktionalitet, øget 
brugervenlighed og sammenhængende service samt mulighed for at hjemmesiden kan 
tilgås nemt på mobile enheder. Investeringen giver ingen direkte økonomisk gevinst, men er 
nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur til kommunens hjemmeside og overholde 
ny lovgivning på området
I 2017 blev frigivet 0,8 mio. kr. til forbedring af borgere og virksomheders digitale indgang til 
kommunen (KB 25/9 2017, pkt. 16). Disse midler er ikke anvendt, da en afdækning viste, at 
kommunens nuværende hjemmesideløsninger ikke kunne optimeres på grund af forældet 
infrastruktur og kode. Den tidligere bevilling søges derfor overført i forbindelse med 
genbevillingssagen til at indgå i den nye ansøgning om midler til ny gentofte.dk.

Indstilling
Kommunikation og Borgerservice, Digitalisering og IT indstiller:

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

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

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag til anlægsbevilling til ny gentofe.dk 2019 (2656196 - EMN-2019-00564)
2. Skema 1 - ny gentofte.dk - udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019 (2655799 - EMN-2019-
00564)
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14 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed - 
udmøntning af IT-rådighedsbeløb 2019-2021
 
Sags ID: EMN-2019-00927

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

Baggrund
Et stabilt og sikkert IT-fundament er afgørende for kommunens service til borgerne.
Der er løbende behov for at geninvestere i afskrevet infrastruktur, idet en lang række IT-
teknologier typisk forældes og afskrives over en 3-5 årig periode samtidig med, at der 
udvikles nye og mere driftssikre teknologier.
Det er en forudsætning for en moderne it-arbejdsplads, at der er en tidssvarende software 
(Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) installeret herunder, at vi på alle devises 
har moderne og sikre licenspakker som giver et solidt grundlag at yde den bedste digitale 
service ud fra. Samtidig er det væsentligt for at IT-systemer, netværk og infrastruktur kan 
udnyttes på bedst mulig måder 
Gentofte Kommunes softwarelicenspakker er anskaffet i henholdsvis 2014 og 2015 ved 
anlægsbevillinger på i alt 7 mio.kr. og kan ikke længere opgraderes til kommende nye 
versioner af kontorpakker som word, exel mv. 
Den kommunale opgaveløsning vil tillige skulle kunne ”Forstå og udnytte teknologiens 
muligheder” jfr. det politiske vedtagne pejlemærk og hermed også forholde sig til brugen af 
store mængder data og her er sikkerhedsniveauet for pc’ere, telefoner og tablets helt 
afgørende – det er derfor vigtigt, at kommunens it-infrastruktur (brugerlicenser) følger med 
udviklingen på det område.
Statens og Kommunernes Indkøbsservice har udbudt standardsoftware til kommunerne, 
hvor der er sammensat en række pakker, der er tilpasset kommunale ønsker og krav til 
blandt andet forskellige licenstyper. I pakkerne indgår desuden ny funktionalitet bl.a. på 
sikkerhedsområdet, således at kommunen samtidig med licensfornyelsen får opgraderet 
sikkerhedsniveauet til de nye krav, der stilles til området i dag. Det er blandt andet vigtigt 
at kunne lukke for telefoner og tablets, hvis de bliver stjålet eller på anden måde 
bortkommer.
Gentofte Kommune ønsker at anvende de nye licenspakker, der sikrer at de nye 
teknologiske muligheder anvendes, samtidig med at sikkerhedsniveauet højnes. 
Investeringen giver således ingen direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde 
en moderne it-infrastruktur og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen.
Det samlede indkøb af de nye licenspakker vil beløbe sig til omkring 7,5 mio.kr. årligt, 
hvoraf de 2,5 mio.kr. årligt i perioden 2019-2021 foreslås finansieret af rådighedsbeløbet. 
Den øvrige andel finansieres af IT-driftsbudgettet og en betalingsmodel for alle områder.

Indstilling
Digitalisering og IT indstiller:

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

 At investeringen afskrives henover en periode på tre år. Investeringen giver ingen 
direkte økonomisk gevinst, men er nødvendig for at opretholde en moderne it-infrastruktur 
og vil samtidig øge sikkerhedsniveauet i kommunen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag til anlægsbevilling vedr. opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed 
(2735907 - EMN-2019-00927)
2. Skema 1 til anlægsbevilling til opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed 
(2735909 - EMN-2019-00927)

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

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens Transport forelægges Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Kommissoriet behandles i Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde den 25. februar 2019 og 
derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2019.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2018, dagsordenens punkt 18, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Innovative transportformer for fremtidens Gentofte. 

Ole Stephensen og Karen Riis Kjølbye blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet.

Ole Stephensen afgik ved døden den 6. februar 2019, og på Kommunalbestyrelsens møde den 25. 
februar 2019 blev der taget stilling til, hvem der  varetager Ole Stephensens forskellige hverv, 
herunder afslutning af processen med udarbejdelsen af kommissoriet.
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Karen Riis Kjølbye har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til 
kommissorium. 

Med opgaveudvalget ønsker Gentofte Kommune at invitere borgerne med til at udvikle fremtidens 
transport med udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de 
trafikale udfordringer og behov, som kommunen står overfor i dag. Formålet med opgaveudvalget 
er at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og 
fleksibel transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge. 
Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i: 

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

 pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
 anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i 

kommunen, hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes 
test/prøvehandlinger. 

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 2. kvartal 2019 og afsluttet 2. kvartal 2020.  

Indstilling
Karen Riis Kjølbye og Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At udkast til kommissorium vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 25-02-2019

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium Opgaveudvalget Fremtidens Transport (2746892 - EMN-2019-00560)
2. Identifikation af interesserede borgere - Fremtidens Transport (2746909 - EMN-2019-
00560)
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16 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarme- og klimatilpasningsudgifter - restlån for 2018
 
Sags ID: EMN-2019-01261

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

Baggrund
I december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen optagelse af lån på 43 mio. kr. til 
klimatilpasningsprojekter og optagelse af lån på 90 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmen. Begge 
lånoptagelser skete med baggrund i de foreløbige opgjorte anlægsudgifter for 2018. Der søges nu 
om godkendelse af endelig lånoptagelse for 2018.

Klimatilpasningsprojekter
Kommunens udgifter til klimatilpasningsprojekter, som endeligt finansieres af Novafos, kan 
lånefinansieres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. Et 
spildevandsselskab kan medfinansiere kommunale projekter, der aflaster spildevandsselskabets 
indsats inden for bl.a. klimatilpasning efter lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v.

I 2018 er der afholdt udgifter til klimatilpasningsprojekterne Gentofterenden og 
Mosegårdskvarteret. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at projekterne finansieres ved 
lånoptagelse samt at Novafos finansierer ydelserne på lånene.

De samlede anlægsudgifter til de to projekter er i regnskabsåret 2018 på 56,511 mio. kr. Da der 
tidligere er lånt 43 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på forskelsbeløbet på 
13,511 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Ligesom tidligere lån til klimatilpasningsprojekter 
optages lånene som fastforrentet 25 årige aftalelån.

Fjernvarmeudbygningen
Anlægsudgifterne til fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af 
fjernvarmen lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens 
takster. 

De samlede låneberettigede anlægsudgifter til fjernvarmen er i regnskabsåret 2018 på 100,589 
mio. kr.  Da der tidligere er lånt 90 mio. kr. søges nu om godkendelse af optagelse af lån på 
forskelsbeløbet på 10,589 mio. kr. til fjernvarmeudbygningen.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med en indikeret fast rente på 1,22 % er det mest 
fordelagtige.

Indstilling
Økonomi indstiller

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

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

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

Baggrund
I årene 2018-2020 skal kommunen for alle stigninger over 200 kr. fra år til år i 
grundskyldsbetalingen til kommunen, indefryse stigningen som et rentefrit lån til boligejeren. 
Indefrysningen er obligatorisk for boligejerne.

Gentofte Kommune har i 2018 indefrosset et beløb på 25,092 mio. kr. Staten skal efter planen 
overtage udlånene til boligejerne i 2021. Kommunens udlån kan efter den kommunale 
lånebekendtgørelse genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som 
forudsætning ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019. 

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 25,092 mio. kr. Ved statens overtagelse af 
grundskyldslånene til boligejerne i 2021, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfris.

Kommunen optager som udgangspunkt fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele 
løbetiden. Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet 
af 2021, har Økonomi søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i 
forhold til pris og risiko. For at undgå et kurstab ved indfrielsen vurderes det mere fordelagtigt at 
optage et lån, hvor renten er låst frem til januar 2021, og med mulighed for indfrielse til kurs 100 i 
januar 2021.
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Det foreslås derfor, at der optages et 25 årigt lån i Kommunekredit, hvor renten er fastsat frem til 
januar 2021. Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive 0,0 %.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 25,092 mio. kr. med fastsat rente frem til 
2021

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

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

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

Baggrund
Der søges om samlet 28,0 mio. kr. på driftsområdet, som der dermed ligger på samme niveau 
som genbevillingerne i 2018.

Der søges om samlet 65,0 mio. kr. på anlægsområdet. Overførslerne på anlægsområdet skyldes 
primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.



Side 28

Der søges om overførsel af i alt 10,4 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af 
tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Der søges om overførsel af i alt 23,6 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud (indskud i 
landsbyggefonden).

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 28,0 mio. kr. fra regnskab 2018 til 
budget 2019.

2. At der overføres 65,0 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 
2018 til budget 2019. 

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

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

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 18-03-2019

Økonomiudvalget den 18. marts 2019

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

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

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

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 9, et 
kommissorium for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for, medens 1 (Ø)
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undlod at stemme, på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 9, et kommissorium 
for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte.

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Det internationale i Gentofte skal påbegynde sit 
arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer:

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

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

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

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 9, forelagt et 
notat om metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: 
 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 

Villabyerne, 
 Gentofte Lige Nu, Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Facebook side, nyhed på Gentofte 

kommunes intranet,
 Kontakt til Gentofte Kommunes råd og Folkeoplysningsudvalget,
 Plakater/flyers på udvalgte biblioteker i Gentofte, uddeling af flyers i kommuneservice, 

Books & Coffee på Hellerupvej og Wellcome Fitness
 Mails til alle ambassader i Gentofte Kommune, Novo Nordisk, Ørsted Lion’s Club Rotary 

Club, Netværkshuset, Frivillighedscenteret og udvalgte foreninger
 Mails til udvalgte daginstitutioner, udvalgte offentlige og private skoler i Gentofte Kommune 

samt Copenhagen International School

36 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019.

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet.

Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant tilknytning til 
kommunen.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:
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At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Det internationale i Gentofte, herunder 5 medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i 
kommissoriet.

Tidligere beslutninger:
.

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

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

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 10, et 
kommissorium for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
10, et kommissorium for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte.

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte skal påbegynde sit 
arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer:

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

 2 borgere med erfaring fra virksomheders arbejde med bæredygtig udvikling
 2 borgere med erfaring fra arbejdet for bæredygtig udvikling – fx i forenings- og skoleregi
 2 borgere med erfaring med at skabe engagement og netværk på tværs af organisationer 

og borgergrupper

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 10, orienteret 
om metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: 
 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 

Villabyerne, 
 Gentofte Lige Nu, Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes 

LinkedIn side, nyhed på Gentofte kommunes intranet samt opslag på 
bæredygtigtgentofte.dk

 Kontakt til Gentofte Kommunes råd
 Plakater/flyers på alle biblioteker i Gentofte
 Mails til gymnasier, Ørsted, Frivillighedscenteret, Bæredygtighedsnetværkets eksterne 

borgerliste, SOR Optimist International Gentofte, Rotary og Lion’s Club 
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31 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019.

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget.

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet.

Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant tilknytning til 
kommunen.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte, herunder 5 medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i 
kommissoriet.

Tidligere beslutninger:
.

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

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

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 8, et 
kommissorium for opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen.

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
8, et kommissorium for opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen.

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget BYENS HUS - vi skaber sammen skal påbegynde 
sit arbejde i andet kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 
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 To borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter i et foreningsbaseret tilbud, fx en 
folkeoplysende forening

 Tre borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter, som dyrkes i et ikke-formaliseret 
fællesskab/gruppe eller i individuelt regi. Borgerne skal have erfaringer og interesser 
indenfor eksempelvis fællesspisninger, kunst og kultur, workshops eller idræts- og 
undervisningsaktiviteter

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

 To borgere under 25 år, der har erfaring med aktiviteter for, med eller af unge
 En borger, der er medlem af en skolebestyrelse på en folkeskole i Gentofte Kommune og 

er, eller har været, forælder til et barn i udskolingen i Gentofte Kommune. 

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 8, orienteret om 
metode til rekruttering til opgaveudvalget.

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: 
 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 

Villabyerne, fælles omtale i Gentofte.dk og i Gentofte Lige Nu samt opslag på LinkedIn for 
Gentofte Kommune

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

 Plakater i Byens Hus og på kommunens biblioteker
 Fællesmail til registrerede brugere i foreningsportalen
 Fællesmail til medlemmer af folkeoplysningsudvalget 
 Information i Kulturklub Gentofte og i Biblioteksklubbens nyhedsbrev
 Følgende netværk er brugt: Seniorrådet, Handicaprådet, Grønt Råd, Integrationsrådet, 

skoleledere og bestyrelsesformænd, Gentofte Frivilligcenter og Headspace, 
Musikbunkeren, Det Grå Pakhus, musikklubber tilknyttet biblioteket, de tilmeldte til 
Kulturmødet 2019. Borgerinitiativet Sharing Gentofte tog allerede tidligt i processen selv 
initiativ til rekruttering.

53 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen 12. marts 2019. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet.

Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant tilknytning til 
kommunen.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:
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At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen, herunder 5 
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 
3 i kommissoriet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg for BYENS HUS - vi skaber sammen (2754629 - EMN-
2019-01178)

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

Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 7, et 
kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. 

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
7, et kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel.

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel skal påbegynde sit 
arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 

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

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 7, orienteret om 
metode til rekruttering til opgaveudvalget. 

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: 
 En fælles annoncering for de fem opgaveudvalg i Villabyerne og pressemeddelelse til 

Villabyerne 
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 Gentofte Lige Nu
 Gentofte.dk
 Opslag på SkoleIntra
 Indlæg i Skolenyt, 
 Informationsmail til skolebestyrelser, skoleledere og rektorer 
 Opslag på Gentofte Kommunes Facebook-side og målrettede opslag på Facebook – rettet 

mod unge i målgruppen 
 Plakater på biblioteker
 Pressemeddelelse – som resulterede i en artikel i Berlingske 
 Herudover blev følgende netværk brugt: Kultur- og ungeafdelingens mange kontakter til 

forskellige unge fra udskolingen og ungdomsuddannelserne, personale med ansvar for 
trivsel og sundhed på ungdomsuddannelser, elevrådsrepræsentanter, skoleledernetværk, 
fælleselevråd og tidligere deltagere i opgaveudvalg om ungdomsboliger

32 borgere har tilkendegivet deres interesse for at blive udpeget som deltagere. Der er borgere 
indenfor alle kompetenceområder. 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019. 

Listen med borgere har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen, når den skal udpege de 10 
borgere til opgaveudvalget. 

En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe vedkommende opfylder 
kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet. 

Alle borgere skal enten være bosiddende i kommunen eller skal have anden relevant tilknytning til 
kommunen.

Indstilling
Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen: 

At udpege 15 medlemmer til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel, herunder 5 medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen samt formand og næstformand for opgaveudvalget, jfr. pkt. 3 i 
kommissoriet. 

Tidligere beslutninger:
.

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

23 (Åben) Udpegning af medlemmer til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse
 
Sags ID: EMN-2019-00373
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Resumé
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 6, et 
kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse. 

Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges 15 medlemmer, herunder 5 medlemmer af 
kommunalbestyrelsen, til opgaveudvalgets arbejde. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 
6, et kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse. 

Det fremgår af kommissoriet, at opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse skal påbegynde 
sit arbejde i 2. kvartal 2019, og at opgaveudvalget skal bestå af 5 medlemmer af 
kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer med følgende kompetencer: 

 2 borgere, som har erfaring som arbejdsgiver 
 2 kvinder med baggrund som flygtning eller familiesammenført, som har erfaring med at 

være jobsøgende
 2 borgere, som har erfaring med karriereskifte efter det fyldte 50. år 
 2 borgere i alderen under 30 år, som har erfaring med at være uddannelsessøgende eller 

jobsøgende efter endt uddannelse
 1 borger, som har erfaring med ledelse eller undervisning på et efteruddannelsescenter
 1 borger, som har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen. 

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 28. januar 2019, dagsordenens punkt 6, orienteret om 
metode til rekruttering til opgaveudvalget. 

Gentofte Kommune har anvendt følgende metoder til rekruttering: 
 En fælles annoncering for fem udvalg i Villabyerne, 
 Gentofte Lige Nu, Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Facebook side, Gentofte Kommunes 

LinkedIn side, nyhed på Gentofte Kommunes intranet,
 Plakater på offentlige steder som biblioteker, sportsbygninger, Netværkshuset og 

Jobcenteret. 
 Der har været direkte kontakt til virksomheder, interesse- og frivillighedsorganisationer 

blandt andre Integrationsrådet, Netværkshuset, Frivillighedsgruppen, Blossom Projekt, 
lokale grupper, Røde Kors, Madklubben Hellerupvej, Ledernetværket, Teamwork, DJØF, 
efteruddannelsessteder, diverse rekrutteringsfirmaer, Gentofte Handelsstandsforening, 
Gentofte Håndværkerforening samt brug personligt netværk. 

En oversigt over de interesserede borgere er fremsendt til kommunalbestyrelsen den 12. marts 
2019. 

Listen med borgere har til formål at inspirere kommunalbestyrelsen, når den skal udpege borgerne 
til opgaveudvalget. En valggruppe kan altid vælge en person, der ikke står på listen, så længe 
vedkommende opfylder kravene til kompetencer, defineret i kommissoriet. Alle borgere skal være 
enten bosiddende i kommunen eller have anden relevant tilknytning til kommunen. 

Der er 18 personer, der har vist interesse for at blive udpeget som deltagere. 
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Der er ikke kommet det tilstrækkelige antal borgere indenfor alle kompetenceområder – der 
mangler således:

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

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

Forvaltningen har drøftet situationen med de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, som den 29. oktober 
2018 blev udpeget af kommunalbestyrelsen til at indgå i at forberede kommissoriet.
Forvaltningen og de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, Søren B. Heisel og Marianne Zangenberg, 
anbefaler, at kommissoriet justeres således, at sammensætningen af deltagere i opgaveudvalget ændres. 
Dette kan gøres ved, at der udpeges: 

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

jobsøgende efter endt uddannelse”  
 2 i stedet for 1 ”borger, som har erfaring med ledelse eller undervisning på et 

efteruddannelsescenter” 
 2 i stedet for 1 ”borger, som har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen”. 

Derved kan det fastholdes, at der er 10 borgere i opgaveudvalget, og det er muligt at finde de 10 blandt de 
borgere, der har vist deres interesse for opgaveudvalget. 
I lyset af, at det vil betyde, at to af de tre centrale målgrupper kun vil være repræsenteret med ét medlem i 
stedet for to i opgaveudvalget, foreslås det endvidere, at følgende sættes ind i kommissoriet: 
”Udvalget skal inddrage og lade sig inspirere ved at invitere flere fra målgrupperne og fagprofessionelle til fx 
sparingslabs, arbejdsgrupper, fokusgruppeinterviews eller deltagelse i konkrete møder med henblik på at 
kvalificere udvalgets arbejde”.
Et udkast til revideret kommissorium er vedlagt. Det justerede i kommissoriet er skrevet med farvet 
tekst. 

Indstilling
Søren B. Heisel, Marianne Zangenberg og Social & Sundhed indstiller 

Til kommunalbestyrelsen: 

1. At drøfte og godkende udkast til revideret kommissorium.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast - revideret kommissorium opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (2647809 
- EMN-2019-00373)

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

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

Baggrund
Vilhelm Lauritzen Arkitekter har på vegne af ejer NPV A/S ansøgt om en gennemgribende 
renovering, ombygning og anvendelsesændring af det tidligere Danmarks Akvarium beliggende på 
Kavalergården 1 i Charlottenlund Slotshave, herunder nedrivning af den eksisterende vestfløj og 
opførelse af nye tilbygninger.

Det ansøgte projekt
Hovedfunktionerne vil, efter ombygningen, bestå af et restaurantafsnit, et kulturcenter samt et 
fitnesscenter. 

Restaurantafsnittet placeres i bebyggelsens østlige fløj. I bebyggelsens nye vestfløj etableres et 
kulturelt center. Det er i ansøgningen beskrevet, at det er tænkt som et musiksted som det 
primære hovedomdrejningspunkt. Kulturcenteret kan også benyttes til andre kulturelle events så 
som forskellige former for udstillinger. Kulturcenteret er tænkt således, at det kan kobles sammen 
med restauranten, i det omfang et arrangement kræver dette. På vesfløjens 1. sal etableres 
tilsvarende et areal, der benyttes til kulturelle arrangementer.

Det samlede kompleks vil udgøre 4.276 m². Her af benyttes 2.495 m² (58 %) til fitness, 926 m² (22 
%) til restauranter og 855 m² (20 %) til kultur. Fællesarealer som trapper, toiletter og teknikrum er i 
dette regnskab fordelt efter en fordelingsnøgle.

Den eksisterende vestfløj inklusiv kælder på 635 m2 ønskes nedrevet, da bygningstilstanden er 
dårlig, og idet vestfløjen er uegnet til den fremtidige anvendelse som kulturcenter, herunder 
musiksted, i forhold til akustik, sceneplacering, komfort og udsyn for publikum. 

Der ønskes opført en ny vestfløj på 793 m2 med kælder, stueetage og 1. sal. Vestfløjens 
bygningsbredde udvides med ca. 2 m mod syd, ud i gårdrummet. I gårdrummet anlægges en 
hævet terrasse, således at der kan etableres udeservering til den ene af bygningens to 
restauranter. Endvidere ønskes opført en indskudt etage på 402 m2 i hovedbygningen i forbindelse 
med fitnesscenteret.

På nordsiden af østfløjen anlægges der ligeledes en hævet terrasse til udeservering for 
bygningens anden restaurant. 

Endvidere ønskes der på østfløjen opført tilbygning på 1. sal på 138 m2 til de 2 restauranter. 
Etableringen af 1. salen vil give restaurantdriften mulighed for afholde private arrangementer 
sideløbende.

Bagved med østfløjens 1.sal etableres der et afskærmet område på ca. 100 m2 til restauranternes 
teknikanlæg.

Eksisterende glaskarnap mod øst (ved restaurant) fjernes. Konstruktionens udkragende etagedæk 
bibeholdes, og der etableres i stedet for en altan. Altanens værn udføres som de øvrige hævede 
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terrasser, tagterrasser og franske altaner. Bygherre oplyser, at værn på tagterrasser udføres som 
uigennemsigtige værn.

Det ansøgte i forhold til lokalplan
Bygningen er omfattet af Lokalplan 410, der fastlægger, at den kan anvendes til kulturelle formål, 
ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, 
wellness, restauranter og cafeer. Mindst 20 % af bygningens til enhver tid værende samlede 
bruttoetageareal, inklusiv kælderareal, skal anvendes til kulturelle formål. Arealet til kulturelle 
formål skal etableres med direkte adgang gennem bygningens hovedindgang fra 
parkeringspladsen mod nord.

Den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med lokalplanen, herunder omfanget af og 
adgangsforhold til de kulturelle formål. Den i ansøgningen anvendte fordelingsnøgle for 
fællesarealerne vurderes at være rimelig i forhold til de enkelte lejemåls anvendelse af dem.

Bygningen har i SAVE-registreringen fået tildelt bevaringskarakteren 3 og er i lokalplanen udpeget 
som bevaringsværdig. Alle ændringer af den bevaringsværdige bygning skal godkendes af 
Gentofte Kommune. Tilladelse til ændringer vil skulle gives som en dispensation fra lokalplanen.

Lokalplanen, der alene omfatter Akvariebygningen og dermed arealet inden for 
sokkelafgrænsningen, muliggør ny- og tilbygning på 1.300 m2. 

De ansøgte udvidelser udgør i alt 698 m2, hvoraf de 566 m2 ligger inden for lokalplanområdet.132 
m2 af den nye vestfløj på 793 m2 ligger uden for lokalplanens afgrænsning, idet den nye bygning er 
2 m dybere end den, der rives ned. De 132 m2 er ikke selvstændigt lokalplanpligtig, men er en 
integreret del af det samlede projekt, og der skal derfor tages stilling til, om denne udvidelses 
påvirkning af den udpegede bevaringsværdige bygning kan godkendes. Den del af den ansøgte 
udvidelse, som ligger ud over lokalplanafgrænsningen er i overensstemmelse med 
kommuneplanrammen for området (3.F6), der bl.a. muliggør bebyggelse til kulturelle formål.

Det er Plan og Bygs vurdering, at ændringerne ikke vil forringe ejendommens bevaringsværdi, idet 
det eksisterende tårn med indgangsparti, som er bygningens tyngdepunkt, forbliver uændret. 
Desuden underordner den nye vestfløj sig skalamæssigt tårnet og er proportionsmæssig 
tilsvarende den eksisterende fløj set fra parkeringsarealet mod nord. Den nye nordfacades 
inddeling og rytme trækker referencer til det eksisterende facadeudtryk.

De fremtidige funktioner i bygningen kræver, at de enkelte facader åbnes mod skoven, 
gårdrummet og parkeringsarealet mod nord (restauranten), således at der skabes tilfredsstillende 
lys- og udsigtsforhold for bygningens brugere. Facadehullerne er etableret, så der er balance 
mellem bygningens tyngde og åbne partier.

Tilbygningen af 1. salen på østfløjen er let og åben med store vinduespartier og trukket tilbage fra 
den eksisterende facadelinje. Tilbygningen underordner sig ligeledes skalamæssigt tårnet.

Bygningen vil fremadrettet fortsat fremstå som én samlet bygningskomposition, der viser klare 
vertikale og horisontale bygningselementer – tårn, base og mure.

Høringer
Dispensationsansøgningen er sendt i naboorientering i henhold til Planlovens § 20 hos ejer, 
beboere og lejere af Jægersborg Alle 1 og 1A-H. 

Idet Kavalergården 1 er beliggende indenfor skovbyggelinjen ved Charlottenlund Skov og 
fortidsmindebeskyttelseslinjen afkastet af rundhøj beliggende på matrikel nr. 1am, Charlottenlund, 
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er ansøgningen ligeledes sendt i høring hos Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 
Forening, Friluftsrådet, Kroppedal Museum, Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen, da det 
ansøgte kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 og § 18.

Der er modtaget bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte og fra en beboer i 
Jægersborg Allé 1H.

Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte kan ikke anbefale, at der dispenseres fra 
skovbyggelinjen, idet det anføres, at der ikke i ansøgningen ses tungtvejende grunde til det. Her ud 
over anføres en række forslag til, hvordan det i byggeperioden sikres, at der ikke sker skader på 
den omliggende skov.

Det skal hertil bemærkes, at formålet med skovbyggelinjer er, at sikre udsyn til skoven og 
skovbrynet samt at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. De 
ansøgte udvidelser ligger dels ind mod det indre gårdrum mellem Akvariebygningen og 
Bilharziosebygningen, dels ud mod parkeringspladsen foran Akvariebygningen. Udvidelserne vil 
således ikke påvirke de forhold, som det er formålet med skovbyggelinjen at sikre.

Der er ikke hjemmel til i en byggetilladelse at stille krav om sikring af beplantning. Det anbefales, at 
Fredningsnævnet opfordres til at der i forbindelse med en dispensation fra arealfredningen stilles 
krav om sikring af træer i nærheden af Akvariebygningen under byggeperioden.

Bemærkningerne fra Jægersborg Allé 1H omhandler dels eventuelt kommende støjproblemer, hvis 
der indrettes musiksted som ansøgt, dels parkeringsbehovet til de forskellige aktiviteter i hele 
området.

Hertil skal bemærkes, at støj fra virksomheder i Akvariebygningen vil være reguleret af de 
almindelig gældende miljøkrav. Vedrørende parkering gælder, at der ikke i lokalplanen er fastlagt 
et parkeringskrav. Det er forudsat, at det eksisterende parkeringsområde dækker 
parkeringsbehovet.

Fredningsforhold
Hele Charlottenlund Slotshave, matr. nr. 1a, Charlottenlund, er omfattet af en arealfredning, der er 
er meddelt ved Fredningsnævnet kendelse i 1962. Fredningen omfatter også arealet, hvor 
Akvariebygningen ligger på, samt de arealer, hvor Akvariebygningen ønskes udvidet. Det er med 
fredningen bestemt, at Charlottenlund Slotshave i sit fulde omfang skal bevares som et rekreativt 
grønt område og være tilgængelig for offentligheden i det omfang, som den parkmæssige 
udformning forudsætter. Der kan foretages sådanne ændringer, som tjener slotshavens 
opretholdelse og udbygning som rekreativt område. Der må ikke anbringes bygninger, boder eller 
skure, der ikke tjener formålet som park.

Der er siden fredningen blev meddelt i 1962 foretaget flere til- og ombygninger af 
Akvariebygningen, som alle har været behandlet og godkendt i Fredningsnævnet.

Det nu ansøgte forudsætter ligeledes Fredningsnævnets dispensation i forhold til arealfredningen 
af Charlottenlund Slotshave. Ansøgning om dispensation fra fredninger skal i sager, hvor det 
ansøgte også forudsætter en tilladelse fra kommunen, sendes til kommunen, som skal 
videresende ansøgningen til Fredningsnævnet sammen med kommunens bemærkninger.

De ansøgte bygningsmæssige ændringer af Akvariebygningen reducerer ikke Charlottenlunds 
Slotshaves udstrækning som rekreativt grønt område. Den ansøgte anvendelse, som er i 
overensstemmelse med lokalplanen, vil på samme måde som det tidligere Danmarks Akvarium, 
være et tilskud til områdets rekreative funktion.
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Det er således Plan og Bygs anbefaling, at ansøgningen om dispensation fra fredningen 
videresendes til Fredningsnævnet med Gentofte Kommunes anbefaling, samt at der, såfremt 
Fredningsnævnet meddeler dispensation, gives byggetilladelse til den ansøgte ændring af den 
bevaringsværdige bygning.

Det ansøgte kræver ligeledes en tilladelse fra Miljøstyrelsen i henhold til Skovloven, da der bygges 
i fredskov. Ansøgningen er videresendt. En byggetilladelse vil først kunne gives, når der foreligger 
en tilladelse fra Miljøstyrelsen.”

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:

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

2. At der, såfremt Fredningsnævnet meddeler dispensation og Miljøstyrelsen har givet 
tilladelse efter Skovloven, kan gives byggetilladelse til den ansøgte ændring af den 
bevaringsværdige bygning, herunder dispensation til overskridelse af skovbyggelinjen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dato: 07-03-2019

Udvalget var enige om, at Jesper Marcus ikke er inhabil.

Forvaltningen oplyste, at Miljøstyrelsen har meddelt tilladelse efter Skovloven. 

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, ”med afsæt i den interesse, borgerne har udvist omkring 
anvendelsen af Charlottenlund Slot, bygningerne i Slotsparken og anvendelsen af Akvariet til 
kulturelle formål, bør sagen ikke behandles ved et lukket udvalgsmøde, men i 
Kommunalbestyrelsen. Desværre har udviklingen af området været låst gennem længere tid, 
grundet de mange lokalplanforslag, § 14 etc., og det ville have været optimalt, at man havde 
nedsat et opgaveudvalg, og inddraget borgerne i Gentofte om den fremtidige anvendelse af 
området.” 

Punkt 1 – 2 vedtaget. Jeanne Toxværd (Ø) begærede sagen indbragt til afgørelse i 
Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kortbilag (2555705 - EMN-2018-04684)
2. Skråfoto (2555706 - EMN-2018-04684)
3. Ansøgning (2497184 - EMN-2018-04684)
4. Tegningsmateriale (2497197 - EMN-2018-04684)
5. Ansøgning om dispensation fra arealfredning (2497194 - EMN-2018-04684)
6. Ansøgning om dispensation fra bevaringsbestemmelser (2555703 - EMN-2018-04684)
7. Arealopgørelse (2555704 - EMN-2018-04684)
8. Høringssvar vedr. skovbyggelinje fra DN Gentofte (2755924 - EMN-2018-04684)
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9. Høringssvar til naboorientering fra Jan Søttrup (2755923 - EMN-2018-04684)

25 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2019
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Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

xx. marts 2019
Sagsnr. EMN-2019-01445

UDKAST

Ansøgning om reduktion af skovbyggelinje øst for Charlottenlund Station og ophævelse af 
skovbyggelinje langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund og Klampenborg.

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af en boligbebyggelse på et areal øst 
for Charlottenlund Station. Arealet er omfattet af skovbyggelinjer, der begrænser bebyggelse på 
arealet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ansøge Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjer 
fra Forstbotanisk Have, Charlottenlund Skov og fredskoven på arealet og ophævelse af 
skovbyggelinjen langs jernbanetracéet mellem Charlottenlund Station og Klampenborg Station 
med henblik på at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017 og lokalplan, der muliggør 
opførelse af det ansøgte byggeri og herunder 20 almene ungdomsboliger og 15 almene 
familieboliger.

Gentofte Kommune har de seneste år benyttet dels ca. 150 af kommunens ungdomsboliger og 
dels ca. 75 kommunale og almene familieboliger til boligplacering af flygtninge. Der er derfor 
behov for at etablere nye ungdomsboliger og også nye familieboliger.

Den tidligere Skov- og Naturstyrelse godkendte i 2003 en generel reduktion af 
skovbyggelinjerne i kommunen fra 300 m til mellem 15 m og 30 m. Reduktionen blev foretaget 
som en generel administrativ forenkling. Gentofte Kommune ansøger nu om en konkret
reduktion henholdsvis ophævelse af skovbyggelinjerne, idet der nu foreligger et konkret projekt 
til bebyggelse af grunden og en reduktion af skovbyggelinjen vil medføre en administrativ 
forenkling for kommunen.

Den ansøgte bebyggelse
Nærværende ansøgning er bilagt et kort, der viser den bebyggelsesplan Gentofte Kommune har 
modtaget, de gældende skovbyggelinjer og det ønskede fremtidige forløb af skovbyggelinjen, der 
afkastes af Charlottenlund Skov, Forstbotanisk Have og fredskoven.

Den ansøgte bebyggelse består af 3 klynger af private rækkehuse i 2 etager ud for Fortsbotanisk 
Have og en almen etageboligblok i 3 etager på den nordlige del af arealet ud for den offentlige 
parkeringsplads ved Bregnegårdsvej. Foran bebyggelsen etableres adgangsvej i 7-10 meters
bredde. I en afstand af 10 m fra Forstbotanisk Have vil der blive anlagt grønt areal/have.
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Skovbyggelinje fra Charlottenlund Skov
Den gældende skovbyggelinje er omtrent 25 m. Ved det ansøgte byggeri udgøres naboområdet af 
følgende (fra syd mod nord):

 Et mindre, fredskovspligtigt areal beliggende på byggegrunden
 Skel mod Forstbotanisk Have (Naturstyrelsen)
 Skel mod den tidligere gartnerbolig (privatejet bolig)
 Skel mod Bregnegårdsvejs matrikel (kommunal vej/parkeringsareal)
 Skel mod Charlottenlund Skovs matrikel (Naturstyrelsen)

Som hovedprincip for den ønskede reduktion af skovbyggelinjen trækkes der en ny 
skovbyggelinje langs de østvendte facader af det ansøgte byggeri.

Gentofte Kommune finder:

 At der er et vigtigt samfundsmæssigt behov for at etablere boliger på grunden
 At en bebyggelse som den ansøgte i høj grad tager hensyn til skovbeplantning og 

skovbryn mm., idet der dels vil være et 10 m bredt bælte med grønt areal/haver, hvor der 
ikke kan foretages anlæg, dels vil blive etableret et mindst 20 m bredt bælte mellem ny 
bebyggelses facader og skellet til Forstbotanisk Have.

 At den begrønning, som etableres ved den ansøgte bebyggelse, vil være af langt større 
gavn for naturbeskyttelsen end den nuværende grusbelagte plads.

 At indsynet til skov må forventes at være begrænset i et tæt bebygget område som 
Charlottenlund.

 At det inden for den gældende skovbyggelinje vil være umuligt at udnytte ejendommen 
på en hensigtsmæssig måde 

 At en konkret reduktion af skovbyggelinjer vil medføre en administrativ forenkling for 
Gentofte Kommune for så vidt angår byggesager vedrørende de ansøgte 66 boliger, heraf 
33 rækkehuse, idet Gentofte Kommune er opmærksom på naturbeskyttelseslovens § 17, 
stk. 2, nr. 7.

Fredskovsarealet på byggegrunden er i Tingbogen noteret som værende 1.000 m2. Det angivne 
areal i matrikelkortet er dog 1.750 m2. Bevoksningen er ung, selvsået og vil sandsynligvis kræve 
pleje for at kunne udvikle sig til fuldvoksen skov. Efter kommunens vurdering er bevoksningen 
ikke i sig selv bevaringsværdig og den kan kun spille en skærmende rolle for beplantningen i den 
bagvedliggende Forstbotaniske Have.

Den væsentligste ønskede reduktion i skovbyggelinjen sker ved fredskovsarealets sydlige ende, 
hvor der er 9 m fra skov til bebyggelse. Da denne bevoksning består af enkelte træer og selvsået 
kratskov, ligger skovgrænsen dog ved skellet 20 m længere inde.

Forstbotanisk Have er oprettet til studiehave og ejes i dag af Naturstyrelsen. Haven indeholder 
bemærkelsesværdige træer, og enkelte af dem står tæt på skel. Da Gentofte Kommune er 
indstillet på at forbyde enhver form for anlæg inden for et bælte af 10 m fra skel og kræve, at der 
her indrettes have i forbindelse med fremtidige boliger, vil planlægningen kunne medføre et 
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værditilskud til skovbrynet som levested for dyr og planter. Drypzonen ift. træerne i 
Forstbotanisk Have vil dermed rigeligt blive iagttaget. Notat fra Orbicon A/S af 15. marts 2019 
om konsekvenser for Fortsbotanisk have ved bebyggelse på arealet øst for Charlottenlund Station 
vedlægges.

Gentofte Kommune ønsker derudover ikke at muliggøre byggeri tættere på Forstbotanisk Have 
end 20 m, hvorfor den ønskede reduktion i skovbyggelinjen er relativ lille (ca. 5 m) langs havens 
skel.

Gartnerboligen, der tidligere var tilknyttet Forstbotanisk Have, er i dag frasolgt som privat bolig. 
Ejendommen er ikke underlagt fredskovspligt, og dens ubebyggede arealer plejes som en typisk 
villahave. Gentofte Kommune ser ikke nogen begrundelse for, at denne ejendom fortsat skulle 
afkaste en skovbyggelinje, men er indstillet på at lade den fremtidige linje løbe langs 
bebyggelsens facade, som på det øvrige areal.

Den nordligste foreslåede bebyggelse er tænkt i tre etager, og en stor del af bebyggelsens 
fodaftryk overskrider den gældende skovbyggelinje. Skovbyggelinjen er dog her trukket efter 
vejmatriklen og har således begrænset funktion i forhold til skovbyggelinjens formål. Gentofte 
Kommune foreslår derfor her, at skovbyggelinjen trækkes langs bebyggelsens facade og 
forlænges mod nord til det punkt, hvor der er 25 m til Charlottenlund Skovs matrikel. Nord for 
dette punkt trækkes skovbyggelinjen i en generel afstand af 25 m fra skovmatriklen. Dette vil 
resultere i, at den ønskede linje møder den gældende linje på matr. 125k.

Skovbyggelinje fra jernbanetracéet mellem Charlottenlund og Klampenborg Station.
Der ansøges om en fuldstændig ophævelse af skovbyggelinjen langs jernbanen. Der søges om 
ophævelse langs hele banestrækningen, da det samtidig med at muliggøre bebyggelsen ved 
Charlottenlund Station vil skabe et klart administrativt grundlag i fremtidige sager langs banen, 
da skovbyggelinjens nuværende placering ikke har nogen konkret begrundelse.

Skovbyggelinjerne afkastes af matriklerne: 1i, 1mf, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h, 18i, 
18l, 18k, 18m, 18n, 18o, Kristiansholm og 124, 125a, 125c, 125d, 125h, 125i, 125l, 125m, 125n, 
125o, 125p, 125q, 125r, Ordrup.

Gentofte Kommune finder:

 At der ikke findes væsentlig skovbevoksning på ejendommene
 At de øvrige jernbanestrækninger inden for kommunen ikke afkaster skovbyggelinje

Områderne langs jernbanen, der ligger inden for skovbyggelinjen, består af fuldt udbyggede 
boligområder. Ved ophævelse af skovbyggelinjen langs banestrækningen vil der blive opnået en 
administrativ lettelse, idet der ikke vil skulle behandles dispensationssager vedrørende 
byggeønsker på de mange boligejendomme i området, typisk villaer.

Bilag IV-arter og internationale beskyttelsesområder
De områder, hvor skovbyggelinjen ansøges ophævet og reduceret, omfatter ikke nogle 
internationale beskyttelsesområder. Der er ikke fundet bilag IV-arter i nærheden af 
skovbyggelinjerne.
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Høring og ønske om møde
I overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven foretager Gentofte Kommune høring af de 
pågældende skovejere. Høringssvar vedlægges.

Inden Miljøstyrelsen påbegynder behandlingen af denne ansøgning, vil Gentofte Kommune bede 
om, at der holdes et møde, hvor sagen yderligere kan belyses.

Kontakt i Gentofte Kommune vedrørende dette er Chef for Plan og Byg Michael Holst, email: 
miho@gentofte.dk, Tlf.: 39 98 31 14.

Med venlig hilsen

Hans Toft
Borgmester

Torben Frølich
Kommunaldirektør

mailto:miho@gentofte.dk
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Arealer:
Grundareal 15.022 m2
Bruttoetageareal 6.000 m2
Bebyggelsesprocent 100 : Grundareal x Bruttoetageareal 40 %

Bebygget areal 2.756 m2
Parkering og Adgangsvej 3.100 m2
Total Bebygget + Parkering og Adgangsvej 5.856 m2

Friareal Grundareal - Bebygget + Parkering og adgangsvej 9.166 m2
Friareal% (Excl. Altaner) 100 : Bruttoareal x Friareal 153 %

Antal boliger: Almene boliger: 35 stk. 1.500 m2
Ungdomsboliger 20 stk. á 38 m2 750 m2

Familieboliger 15 stk. á 50 m2 750 m2

Private boliger: 33 stk. 4.500 m2
125-160 m2 (to-plan)

Total: 68 stk. 6.000 m2

Parkering: Parkering, som vist på situationsplan:
Biler: Biler: 73 P-pl.
Almene boliger: 7 P-pl.
Private boliger: 2 pr. bolig: 66 P-pl. Cykler:
Total: 73 P-pl. Ikke vist på tegning

Cykler:
Almene boliger: 1 pr. bolig: 35 P-pl.
Private boliger: 2 pr. bolig: 66 P-pl.
Total: 101 P-pl.

Charlottenlund - Rækkehuse - Sagsnr. 50570 2019.03.13
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Baggrund for notatet 
 
I forbindelse med planer om opførelse af bebyggelse af boliger på arealet øst for Charlottenlund Station, har 
Gentofte Kommune rettet henvendelse til rådgiver for at få en forstlig vurdering af byggeriets indvirkning på 
beplantningen på naboarealerne – herunder Forstbotanisk Have, samt om der er behov for implementering 
af afværgeforanstaltninger i forbindelse med opførelse af boliger på grunden.  
 
 
Tilgang til opgaven 
 
Området blev besigtiget torsdag d. 14/3-2019. Ved besigtigelsen blev beplantningerne både i Forstbotanisk 
Have, beplantningen i skellet mellem grunden og Forstbotanisk Have, samt de selvsåede 
kratskovbeplantninger i den sydligste del af grunden gennemgået og beskrevet og deres sundhedstilstand 
vurderet. I forbindelse med besigtigelsen blev der ligeledes foretaget en opmåling med GPS af drypzonen 
som afkastes af træerne i Forstbotanisk Have. 
 
 
Beskrivelse af området 
 
Beskrevet fra nordøst mod sydvest, fremstår området altovervejende som et grusbelagt område på det 
gamle rangerterræn næsten uden bevoksning. Kun i skellet mellem Forstbotanisk Have og den aktuelle 
grund er der sammenhængende bevoksning, der fremstår som selvsået kratskov med arter som ahorn, 
park-lind, hassel, vorte-birk, skov-elm, stilk-eg, rød kornel, engriflet hvid-tjørn, guldregn, alm. hyld, selje-pil, 
og rød-el. Underskoven består af ildtorn, brombær, vedbend, glat hunderose og skovranke.  
 
Kratskoven er i den sydligste del af området med tinglyst fredskov.  
 
En meget stor avnbøg (Carpinus betulus), en meget gammel hængebøg (Fagus sylvatica), samt en række 
gamle østrigske fyrretræer (Pinus nigra) vokser så tæt på skellet, at deres drypzoner rækker ind over 
skellet til arealet.    
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Figur 2: Drypzonen fra beplantningen i Forstbotanisk Have. Det ses at drypzonen rækker mellem 0 og 8,72 m ud fra skel. 
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Figur 3: Den gamle avnbøg (tv), samt hængebøgen (th). Avnbøgen er svækket med begyndende toptørring, hvilket sandsynligvis 
skyldes aldersvækkelse. Begge træers rodzone (ud mod området) er befæstet med stabilgrus. Hængebøgen udviser ikke svagheds-
tegn.  
 
 
I den nordligste del af området, grænser grunden op til den tidligere gartnerbolig, (i dag en privat villa). I 
haven til denne bolig vokser en række store valnøddetræer, men deres drypzone rækker ikke ud over 
matrikelskellet.   
 
Konsekvenser ved realisering af byggeri og mulige afværgeforanstaltninger 
Opmåling af drypzonen med GPS, viser at denne rækker mellem 0 og 8,72 m ud fra skel. 
  
Et træs drypzone markerer som hovedregel et givent træs rodsystems udbredelse – herunder de fine 
hårrødder - der er ansvarlige for træets vandtilførsel og næringsstofoptagelse. Ved at friholde (drypzonen), 
vil træet som hovedregel være upåvirket af anlægsarbejder, bebyggelse, kørsel med tunge maskiner og 
fremtidig befæstelse m.m. På det aktuelle sted vurderes det, at der ikke er behov for foranstaltninger 
udover beskyttelse af drypzonen. 
 
Friholdelse at et givent træs drypzone er ligeledes indarbejdet i Gentofte Kommunes vejledning ”Pas på 
træerne -  Vilkår og vejledning ved anlægsarbejder i Gentofte Kommune”.  
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Figur 4: Drypzonen svarer for de fleste træers vedkommende til rodsystemets udbredelse. Figur fra Gentofte Kommunes vejledning.   

 
I den sydligste del af området fungerer arealet med kratskov – som er med tinglyst fredskov – effektivt som 
skovbryn til beplantningen i Forstbotanisk Have. Bevares dette skovbrynslignende stykke kratskov, sikres 
den bagvedliggende beplantnings mikroklima, ligesom træerne i Forstbotanisk Have fortsat vil ligge i læ -  
beskyttet mod stormfald.  
 
Det anbefales yderligere at fjerne stabilgrusbelægningen (ned til 10 centimeter) i drypzonen omkring den 
gamle avnbøg og hængebøg og erstatte grusbelægningen med muld/råjord. Dette vil sandsynligvis 
forsinke alderssvækkelsen hos især avnbøgen.   
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Dokument Navn: Skema 1. Vedligeholdelse af boliger.xlsx

Dokument Titel: Skema 1. Vedligeholdelse af boliger

Dokument ID: 2539606

Placering: Emnesager/Anlægsbevillinger til Større 

Planlagt Vedligeholdelse 2019 og 

vedligeholdelse af boliger til boligsocialt 

formål/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til Større Planlagt 

Vedligeholdelse (SPV) 2019

Dagsordenspunkt nr 3

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2



Dette dokument blev genereret af



Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 12. november 2018

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 110.833               

UDFØRELSE 1.108.334            

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 110.833               

I ALT EKSL. MOMS 1.330.000            -                     

Vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Projektoversigt 2019 

SPV.xlsx

Dokument Titel: Projektoversigt 2019 SPV 

(skema 1)

Dokument ID: 2562312



      Gentofte Ejendomme

Adresse Ejd./bygningsnavn Ekskl. administrationsudgifter Bemærkninger

Ved Stadion Ishallen 985.000 Renovering af tekniske installationer

Korsgårdsvej 1 Skovshoved Skole 1.140.000 Vinduesrenovering. 

Korsgårdsvej 1 Skovshoved Skole 2.250.000 Tagrenovering og efterisolering

Baunegårdsvej 33 Gentofte skole 815.000 Udskiftning af trådhegn og støttemur.

Onsgårdsvej 18 Hellerup Kajakklub 270.000 Renovering af bruserum

Ørnegårdsvej 17-19 Ørnegården 350.000 Reparation af stålsøjler

I alt Kultur, Børn, Unge og Fritid 5.810.000

Bang Mikkelsens Vej Flere bygninger 1.550.000 Generel renovering

Bang Mikkelsens Vej Flere bygninger 950.000 Renovering af sidebygning

Bang Mikkelsens Vej Flere bygninger 950.000 Udskiftning af vinduer og døre.

Tværbommen 10 Dagcenter Tværbommen 250.000 Udskiftning af køkken

I alt SOSU 3.700.000

tværgående uden adresse Skitseprojekter 800.000 Skitseprojekter/forundersøgelser

tværgående uden adresse 1 og 5 års eftersyn 400.000 1 og 5 års eftersyn

tværgående uden adresse CTS Konverteringer 500.000 CTS Konverteringer

tværgående uden adresse Tekniske installationer 355.000 Tekniske installationer

tværgående uden adresse Indvendig vedligehold 1.000.000 Indvendig vedligehold af institutioner

I alt tværgående 3.055.000

Planlagte mindre opgaver 4.435.000

Administrationsudgifter 5.000.000

I alt anlægsmidler, SPV 22.000.000

Budget 22.000.000

Større Planlagt vedligehold 2019                                                                                                   November 2018



Dokument Navn: Skema 1- vedligehold af fredede bygninger 

m.m.xlsx

Dokument Titel: Skema 1- vedligehold af fredede bygninger 

m.m.

Dokument ID: 2531037

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til vedligehold af 

fredede og bevaringsværdige bygninger samt 

tekniske anlæg/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og 

bevaringsværdige bygninger samt tekniske 

anlæg

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Dette dokument blev genereret af



Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 5. november 2018

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER
108.333               

UDFØRELSE
1.083.333            

UFORUDSEELIGE UDGIFTER
108.333               

I ALT EKSL. MOMS 1.300.000            -                     

Vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt større tekniske anlæg

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING

Projektnavn:



Dokument Navn: Skema 1 - Belægningsplan 2019.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Belægningsplan 2019

Dokument ID: 2601256

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til renovering af 

veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde –

Belægningsplan 2019/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til renovering af veje, fortove 

og cykelstier samt vejbrønde –

Belægningsplan 2019

Dagsordenspunkt nr 5

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Dette dokument blev genereret af



Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 18-12-2018

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

UDFØRELSE

Renovering af veje 9.061.000            

Renovering af fortove 10.000.000          

Renovering af cykelstier 3.000.000            

Renovering af vejbrønde 4.000.000            

I ALT EKSL. MOMS 26.061.000          -                     -                     

Renovering af veje, fortove og cykelstier samt vejbrønde - Belægningsplan 2019

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Skema 1.xlsx

Dokument Titel: Skema 1

Dokument ID: 2664434

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til Handleplan 

2017-2020 Trafiksikkerhed tryghed og 

fremkommelighed i Gentofte 

Kommune/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 

2017-2020 for kommunens 

Trafiksikkerhedsplan

Dagsordenspunkt nr 6

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1



Dette dokument blev genereret af



Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 05-02-2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

OMKOSTNINGER 180                      

UDFØRELSE 1.712                   

I ALT EKSL. MOMS 1.892                   -                     -                     

Anlægsbevilling - Udmøntning af Handleplan 2017-2020 for kommunens Trafiksikkerhedsplan

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Skema 1 - kystvejen rev.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - kystvejen

Dokument ID: 2786340

Placering: Emnesager/Tilpasning af projekt om 

rekreativt grønt byrum/Dokumenter

Dagsordens titel Projekt om Kystvej ud for Skovshoved Havn

Dagsordenspunkt nr 7

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2

Dette dokument blev genereret af



Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 13. marts 2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

Omkostninger 2.100.000            

Udførelse 13.665.000          

Uforudseelige udgifter 1.085.000            

I ALT UDGIFTER EKSL. MOMS 16.850.000          

-                     -                     

Kystvejen ud for Skovshoved Havn 

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Oversigtskort.pdf

Dokument Titel: Oversigtskort

Dokument ID: 2786549
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Dokument Navn: Skema 1 - Kystsikring langs Øresund.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Kystsikring langs Øresund

Dokument ID: 2650843

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling - Kystsikring 

langs Øresund 2019/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling - Kystsikring langs Øresund

Dagsordenspunkt nr 8

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1

Dette dokument blev genereret af



Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 07-01-2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

OMKOSTNINGER 250.000               

UDFØRELSE 2.350.000            

I ALT EKSL. MOMS 2.600.000            -                     -                     

Kystsikring langs Øresund

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: skema 1.xlsx

Dokument Titel: skema 1

Dokument ID: 2631199

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til 

Handicaptilgængelighedspuljen 

2019/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til 

Handicaptilgængelighedspuljen 2019

Dagsordenspunkt nr 9

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1

Dette dokument blev genereret af





Opgaveområde: Dato:

Park og Vej 4. februar 2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

OMKOSTNINGER 280.000               

UDFØRELSE 2.240.000            

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 280.000               

I ALT EKSL. MOMS 2.800.000            -                     -                     

Handicaptilgængelighedspuljen 2019

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Skema 1.xlsx

Dokument Titel: Skema 1

Dokument ID: 2748171

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling. Udendørs 

aktivitets- og træningscenter ved 

Maglegård/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til udendørs træningscenter 

ved Maglegård

Dagsordenspunkt nr 10

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2

Dette dokument blev genereret af





Opgaveområde: Dato:

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid 22-02-2019

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER kr. 22.000

UDFØRELSE kr. 889.000

UFORUDSEELIGE UDGIFTER kr. 89.000

I ALT EKSL. MOMS kr. 1.000.000 -                     -                     

Aktivitets- og træningscenter ved Maglegård

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Bilag 1  Elverdal.pdf

Dokument Titel: Bilag 1 Elverdal

Dokument ID: 2749069



June Scott     Elverdal A/S     Risbyvej 28     2765 Smørum    Tlf. (+45) 3513 3222     Mobil. (+45) 60 40 70 58     E-mail: june@elverdal.dk

20-12-2018

Att:

Tilbudsnummer: Rev.nr.:

Arkitekttegnede løsninger til leg, læring og aktive uderum

Gentofte Ungdomsskole

Sarah Grove

7263 1
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3Eksisterende forhold / historie for projektet

Idéen er at skabe et aktivt uderum for skolernes elever, samt beboer 
og forbipasserende i området. 

Arealet ligger langs Bregnegårdsvej og er en del af Gentofte 
Ungdomsskole. Ud over skolerne ved grunden er der en del andre i 
området som kan have glæde af et multifunktionelt træningsareal. 

Et stort fokuspunkt har været at træningspladsen i videst mulig grad 
skal være driftsvenlig og så tæt på vedligeholdelsesfri, som muligt.
Derfor er alle aktiviteter på banen produceret i holdbare og 
vedligeholdelsesfrie materialer af bedste kvalitet, så som helstøbt 
miljørigtig gummibelægning, stålstolper og rustfri barrer.

.



4Koncept & idé

Der er lagt vægt på at skabe rum til aktivitet på en sjov og uformel 
måde, for derved at styrke lysten til at bevæge sig. Det nye areal 
indeholder: 

Løbebane:
Det sammenbindende element på arealet er den ”legende” løbebane 
– en bane der snor sig, går op over bunkeren og samtidig er 
funktionel så den kan bruges til 10 meters spurt og 100 meter løb.  

Crossfit:
Der er indarbejdet et areal til crossfit, som indeholder redskaber til 
alle muskelgrupperne som trænes i crossfit. 
Udover selve redskabet er der også lavet træningsikoner i 
belægningen, som kan bruges til at lave intervaltræning. 

OCR bane (Obstacle Course Racing): 
OCR er et træningsfænomen som bliver mere og mere populært i 
Danmark. OCR træning er en forhindringsbane som udføres alene 
eller som konkurrence. Træningen er velegnet til at forbedre kondition 
og kan også bruges til at styrke sammenhold. 

Trampolin(fitness)
Trampoliner styrker kondition, ben, balder og ryg. Samtidig stimuleres 
led- og stillingssansen og herunder evnen til at koordinere kroppens 
muskler og led i rette timing. 

Armkarrusel 
Armkarrusellen er med til at styrke børn og unges vestibulærsans og 
balance. Derudover styrker den arm og rygmuskulaturen, når man 
skal holde fast i farten.  



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

5Plan

Crossfit

Ophold med overdækning

Ophold med overdækning
OCR bane ( 1 mod 1)

Udstræknings- og træningsbænke

Jumpboxes

Ophold

Ophold

Armkarrusel

Træningsstationer

100 meter løbebane

Trampoliner

”Genvej”



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

6Oversigt

Arealet opdeles i de forskellige funktioner, men 
sammenbindes fysisk så man føler at man træner 
sammen. Løbebanens bugtede form skaber en 
dynamisk opdeling af arealet og underbygger det 
legende udtryk 



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

7Oversigt

Alle materialer på træningspladsen er i 
videst mulig omfang tænkt 
vedligeholdelsesfrie og af god kvalitet.



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

8Oversigt



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

9

Løbebanen bugter sig omkring 
træningsarealerne og er 100 meter lang, 
Markører langs banen viser 10 meters 
afstande, som kan bruges til spurt.   

Løbebanen



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

10

Løbebanen går op over bunkervolden, for 
ekstra udfordring på løbeturen eller spurten.

Løbebanen



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

11

Løbebanen er hele vejen opdelt i to baner, så 
man kan løbe om kap.

Løbebanen



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

12

Crossfit redskabet giver en mulighed for at 
træne arme, mave og ben. 
Ud over det store redskab er der også fire 
Jumpboxes (gummi) og to træningsbænke

Crossfit



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

13

Armhævninger med 
forskellige håndplaceringer

Hængende benhævning
/pendulsving

Kropshævning

Dips

Mavebøjninger, benløft
liggende

Armbøjninger, triceps og 
udstrækning

Liggende Kropshævning

Crossfit



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

14

Jumpbox

Træningsbænke

Crossfit



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

15

Træningsstationer til intervaltræning. Kan 
bruges sammen med crossfit eller som 
opvarmning til løb e.l.

Crossfit



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

16

OCR banen er en gennemgående bane som 
kan udføres af en eller to på samme tid –
baneforløbet kan udvides ved at fortsætte ud 
på løbebanen. 

OCR



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

17

Armgang

Dips

Jump

Op-over

Balancestylter

Jump

Balanceløb

OCR



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

18

Hængekarrusellen er udfordrende både for 
styrken i arme og ryg, men også for ens mod 
til at sætte fart på. 

Karrusel



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

19

Trampolinen består af fire trampoliner som 
sidder sammen i et forløb. Her kan man både 
hoppe på en enkelt eller løbe i ring og 
udfordre ens balance. 

Trampolin



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

20

Der placeres fire opholdsmøbler på arealet -
to under en sejloverdækning, som kan 
skærme for solen. 

Ophold



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

21Oversigt



22

Option
Lys



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

23

Der skabes en behagelig stemning på arealet 
ved hjælp af stemningslys i opholdsmøblerne 
og enkelte lys pullerter omkring løbebanen. 

Lys



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

24

Lys pullerterne er solcelle drevet og har en 
timer som kan indstilles til den ønskede tid. 
De placeres på 10 meter markøren på 
løbebanen og understøtter derved funktionen 
– også i vinterhalvåret.

Lys



25Økonomi

Komplet træningsbane, som vist i tilbud med: 

- 100 meter løbebane

- OCR-bane

- crossfit-anlæg

- udstrækning 

- Trampoliner

- Karrusel

- Opholdsmøbler med lys og overdækning, som vist i tilbud. 

- Lyspullerter

Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms.   Kr 1.231.963 ,-

Prisen er eksklusiv strømføring til møbler til møblerne. 

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser

Accept af tilbud

Dato Kundens underskrift

Kundens navn: 

Adresse:

CVR/EAN nr.:



26

Alternativ
Uden trampolin og lys



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

27

I det alternative forslag er lyset i møblerne, 
pullerterne på løbebanen og trampolinområdet 
taget ud.  

Alternativ



28Økonomi for alternativ

Komplet træningsbane, som vist i tilbud med: 

• 100 meter løbebane

• OCR-bane

• crossfit-anlæg

• udstrækning 

• Karrusel

• Opholdsmøbler og overdækning, som vist i tilbud. 

Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms.   kr. 888.965,-

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser

Accept af tilbud

Dato Kundens underskrift

Kundens navn: 

Adresse:

CVR/EAN nr.:



29Forretningsbetingelser

Generelle betingelser
Oplyste priser er inklusiv levering og montering, men eksklusiv moms, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser på produkter der overflademonteres er eksklusiv fundament.
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.
Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra Elverdal. 
Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produktion af produkter på baggrund af bygherrens tegninger og oplæg, er det kundens 
ansvar at besidde de nødvendige designrettigheder til det bestilte.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176-1:2008
Der tages forbehold for trykfejl, udgåede produkter, produktændringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentation er vejledende, og der kan forekomme justeringer og rettelser i det leverede.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser
Produkter er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde være muligt at aflyse eller ændre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpligtiget til straks at meddele fejl 
og mangler ved det leverede. Ved mangelfuld levering forbeholder Elverdal sig retten til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tid.
Særlige betingelser for tilbud der kun omfatter leverancer
Ved leverancer forudsættes det, at der er adgangsmulighed for en stor lastbil og at leverancen sker ved vognsiden. Det forudsættes derfor, at kunden er til stede og bistår aflæsningen. Ekstra omkostninger som følge af 
vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.  
Særlige betingelser for tilbud der omfatter montage og anlægsarbejder
Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. Overskudsjord deponeres 
på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. Ved udlægning af gummibelægninger er der særlige krav til temperatur og fugtighed, som skal være til stede for at arbejdet kan udføres. Efter udlægning af 
gummibelægninger kan der fremkomme farveforskel, som vil udjævne sig over tid. Se endvidere mere om betingelserne for udlægning af gummibelægning på www.elverdal.dk/gummibelaegning.html   
Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer der er leveret til kunden er ansvarsmæssigt overgået til 
kunden.
Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente LER-
oplysninger eller gennemføre legepladsinspektion.
Hvor ikke andet er aftalt er AB92 aftalegrundlaget. 

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager acontofaktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. Ved bestilling af specialprojekter vil der være løbende acontobetaling fra ordreafgivelse. 
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Eventuelle tilbageholdelser i betalinger vil blive pålagt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Elverdal forbeholder sig 
ejendomsretten over det leverede indtil betaling har fundet sted.
Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kreditforsikres før en ordre kan accepteres. Hvis ikke dette er muligt, har kunden mulighed for at forudbetale eller stille bankgaranti for betalingen.

Garanti
25 års garanti (på produkter fra Proludic) mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL, HDPE plader, stolper i galvaniseret stål, malet galvaniseret stål samt rustfrit stål og rør i rustfrit stål.
10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.
10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.
10 års reservedelsgaranti.
2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.
Garantien dækker kun såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.
Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garantiperioden.

Service
Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.
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Anlægschef 

(Ansvarlig for gennemførelse af projektet)

Navn: Nicolaj Hørmann

Tlf.: +45 22 60 50 54

Projektorganisation  

I forbindelse med udviklingen af projektet er det projektlederen der er ansvarlig for projektet. I samarbejde 
med en arkitekt fra udviklingsafdelingen, udføres skitser og et samlet projektforslag. Når projektet er 
udviklet overdrages ansvaret til projekteringslederen(formanden) samt en projekterende arkitekt, som 
sørger for styring af tid og ressourcer, personale og underleverandører mv. til sagen. 
Projektlederen er ligeledes med under hele forløbet.

Koncept og Udvikling

(Ansvarlig for konceptudvikling, tegninger mm): 

Navn: Niels Bolt

Tlf.: +45 60 40 70 56

Arkitekt

(Ansvarlig for konceptudvikling, tegninger m.m.):

Navn:  Lena Ohlsen

Tlf.: +45 20 70 03 26

CFO (projekteringsleder)

(Ansvarlig for produktion og montage): 

Navn: Thomas Lentoft

Tlf.: +45 22 60 00 73

Udvidet projektorganisation - Lena

Projektleder 

(Ansvarlig for udvikling af projektet)

Navn:  June Scott

Tlf.: +45 60 40 70 58
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Projektleder (Ansvarlig for udvikling af projektet):

June Scott

Tlf.: (+45 ) 60 40 70 58

Uddannelse: 

• Cand. Ling. Merc. – Engelsk og Virksomhedskommunikation

• Certificeret montør af automatiske døre

• Salgskonsulent

Erfaring:

• Montageleder af automatiske indgangsløsninger - 5 år

• Projektsalg af automatiske indgangsløsninger – 5 år

• Arkitekt- og Entreprenørrådgivning – 2 år

• Projektsalg af legepladser – 2 år

Projekteringsleder (Ansvarlig for produktion og montage):

Thomas Lentoft

Tlf.: (+45) 22 60 00 73

Uddannelse:

• Cand.merc.aud

• HD finansiering

Erfaring:

• Generel ledelse 17 år

• Produktionsledelse 8 år

• Bygge- og projektstyring 6 år

Stedfortrædere (Projekteringsleder): 
Niels Bolt
Tlf.: (+45) 60 40 70 56

Uddannelse: 

• Cand. Hort., Kgl. Veterinær- & Landbohøjskole

• Legepladsinspektør (Dansk standard)

Erfaring:

• Projekteringsledelse: 5 år

• Projektering: 12 år

• Har projekteret over 1200 legepladser de seneste 12 år.

Udvalgte referencer:

• ”Playspots” for lokale og anlægsfonden: Otterup skole, (Parkour /street 
møbler og klatrevægge mv.)

• Bevægelsesparken i Ålestrup. (Oplevelsespark ca. 3000 m2 for børn 
unge og voksne)

• Motionsområdet i Glud ved Hedensted (Oplevelsespark ca. 2000 m2 for 
børn unge og voksne)

Stedfortrædere (Projektleder/formand): 
Jens Bo Thorsager 
Tlf.: (+45) 60 40 70 54

Uddannelse: 

• Håndværker og mellemtekniker

• Cand. merc.

Erfaring:

• Projektledelse: 13 år

• Projektering: 10 år

• Håndværks erfaring: 4 år

• Har været projektleder/formand på ca. 500 legepladsprojekter de seneste 5 
år.

Udvalgte referencer med projektledelse:

• Plads til leg projekt nr. 00873, 00880, 00874: Trekronergade, 
Enghaveparken, Grøndalsparken

• Plads til leg projekt nr. 00968: Rektor parken, Sjælør boulevard og Vigerslev 
alle

• Albertslund kanalgaden: specialbyggede legeredskaber i stål, reb og beton
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Kontaktoplysninger:
Elverdal A/S
Risbyvej 28
2765 Smørum
E-mail: info@elverdal.dk
www.elverdal.dk
Tlf.: 35 13 32 22
CVR nr. 30732596

Kontaktperson: 
June Scott
E-mail: june@elverdal.dk  
Tlf.: +45 60 40 70 58

Kundeinfo:
Projektnavn:
Kunde navn:
Adresse: 
EAN Nummer: 
Organisationsnummer:
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Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 25. marts 2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 100.000               

UDFØRELSE 600.000               

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 100.000               

TILPASNING AF PROJEKT

I ALT EKSL. MOMS 800.000               -                     -                     

Anlægsbevilling til café på Gentofte Hovedbibliotek

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 13.03.2019

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

RÅDGIVNING OG PROJEKTERING 5.000.000              

I ALT EKSL. MOMS 5.000.000              -                       -                       

Opgradering af brandsikkerhed i plejeboliger

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Bilag til udmøntning af IT-rådighedsbeløbet 2019 - ny gentofte.dk

Afsættes fra 
rådighedsbeløbet 
2019

Konsekvens

Initiativer, der øger eller fastholder kvaliteten af den service, der leveres til borgerne samt geninvestering som følge af forældet hardware eller systemer
Nyt gentofte.dk med pilotforsøg på chatbot – udbud foråret 2019
Det forventes, at der vil blive anvendt 3,64 mio. kr. i forbindelse med
udvikling og implementering af ny hjemmeside med dertilhørende
pilotforsøg med chatbot til Gentofte Kommune. 

De 0,8 mio. kr. fra rådighedsbeløbet i 2017, som var afsat til fase 1 af 
Digital borgerkontakt søges overført til dette projekt.

Der vil bl.a. blive investeret i en ny hjemmesideløsning, der sikrer, at 

kommunen kan løfte kvaliteten af kommunens services på gentofte.dk: En 

ny hjemmesideløsning vil skabe fleksibilitet på sider til kampagner, events 

mv. samt sikre at sider kan tilgås via mobile enheder. Der etableres en 

sideopsætning, et design og en struktur, der understøtter, at vi tager 

borgeren bedre i hånden og løfter serviceoplevelsen. 

Med den nye platform vil erhvervslivet få én indgang til det 

erhvervsrelevante indhold på gentofte.dk, som ønsket af Opgaveudvalget 

for Erhvervspolitik.

Med en udvidelse af gentofte.dk til at kunne håndtere kommunens 
stigende behov for undersider i et modulbaseret set up, sikrer vi, at 
kommunen fra centralt hånd kan tilbyde de institutioner, projekter, events 
og kampagner websites, som er lette at etablere, som overholder krav til 
GDPR og tilgængelighed og som kan drage nytte af den funktionalitet og 
de komponenter, som bliver udviklet til gentofte.dk. 

Der vil desuden fortsat sikres fokus på adgang til data, der gør det muligt 

for kommunen at indsamle og analysere data, med henblik på løbende 

at optimere løsningen for på sigt at kunne nedbringe antallet af opkald 

til kommunen. 

Den tekniske tilgængelighed i forbindelse med en ny 

hjemmesideløsning er indregnet i økonomien for dette projekt.

3,64 mio. kr. Borgere, erhvervsdrivende og jobsøgende vil opleve en mere moderne og professionel hjemmeside, 
der giver lettere adgang til service og selvbetjening med udgangspunkt i egne behov og 
sammenhæng i brugerrejsen. Erhvervslivet vil opleve, at det bliver nemmere at finde og tilgå 
informationer og service, som kommunen tilbyder til erhvervslivet.

Borgere og erhvervsliv vil opleve, at struktur og design er tænkt, så der er fokus på at skabe overblik 
og sammenhæng og navigations- og formidlingskoncepter bliver etableret, så borgeren tages bedre i 
hånden og kommer hurtigt fra A til B. De vil samtidig få tilbudt en udvidet palette af 
kommunikationsmuligheder med introduktionen af chatbots på hjemmesiden.

Borgeren vil opleve en mere overskuelig, professionel og målrettet digital formidling af kommunens 
mange forskelligartede kampagner, projekter og indsatsområder og ved hjælp af en ny og moderne 
responsiv løsning, vil de opleve, at den service og formidling vi yder via hjemmesiderne kan tilgås 
lige så sømløst og gnidningsfrit på mobile platforme som på en PC. 

Med test af chatbotteknologien og muligheden for at sammentænke denne dialogform med den 
mere klassiske formidling på web, vil kommunen få konkrete brugerbaserede erfaringer omkring 
værdien af teknologien og dens mulige anvendelsesområder. Disse erfaringer vil klæde kommunen 
på til at vurdere omfanget af en længerevarende indsats på området samt i hvilke sammenhænge, 
den kan sættes i anvendelse. 



Investeringer i IT sikkerhed og IT infrastruktur, der sikrer at kommunen overholder lovgivningen
Tilgængelighed på gentofte.dk og subsites
Der søges om 0,66 mio. kr. til at løfte kommunens muligheder for at levere 
tilgængelige digitale løsninger og dokumenter på kommunens primære 
webplatforme gentofte.dk og integrerede subsites i henhold til Lov om 
tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer af 
8. juni 2018.

Specifikt vil der blive anvendt midler til rådgivning, vejledning, og konkrete 

værktøjer, som klæder kommunen på til at løfte området og overholde 

lovgivningen.

0,66 mio. kr. Borgere med synshandicap eller andre handicap vil opleve bedre tilgængelighed i forbindelse med 
kommunens primære digitale løsninger og den dokumentbaserede digitale formidling.

Kommunen vil blive udstyret med de kompetencer, retningslinjer og værktøjer, som skal til for at 
kommunen og dens medarbejdere kan levere tilgængelig information og et tilgængeligt gentofte.dk 
samt tilgængelige undersider og dermed overholde lovgivningen.

I alt 
4,3 mio. kr.



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Skema 1 - ny gentofte.dk -

udmøntning af IT-

rådighedsbeløb 2019.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - ny gentofte.dk -

udmøntning af IT-

rådighedsbeløb 2019

Dokument ID: 2655799



Opgaveområde: Dato:

Borgerservice, Digitalisering og IT 01.02.2019

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

Udbud, udvikling og implementering 3.640.000            

Tilgængelighed på gentofte.dk 660.000               

I ALT EKSL. MOMS 4.300.000            -                     

ny gentofte.dk 

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Bilag til udmøntning af IT-rådighedsbeløbet 2019-21 vedr. opgradering af standardsoftware (brugerlicenser)

og øget sikkerhed

Initiativ/projekt Afsættes fra 
rådighedsbeløbet 2019-21

Konsekvens

Geninvesteringer som følge af forældet software eller Systemer

Der er behov for geninvestering i softwarelicenser til it-arbejdspladsen for ca. 6.000 

bruger i Gentofte Kommune.

Det er væsentligt at it-arbejdspladserne lever op til moderne krav om anvendelse af 

opdaterede kontorpakker (Office pakken med Word, Excel, Outlook osv.) for at 

medarbejderne kan levere god service til borgerne og for at IT-systemer, netværk og 

infrastruktur kan udnyttes på bedst mulig måde. 

Herunder er det meget vigtig, at alle arbejdspladser er udstyret med 

softwaresikkerhed, der gør det muligt at evt. en bortkommet telefon eller ipad kan 

spærres centralt fra.

De nye licenspakker betyder tillige, at vi går fra at være devise licenseret pr. pc, 

tablet, telefon til brugerlicenseret, hvilket betyder at den enkelte bruger kan 

anvende sin licens på op til fem enheder.

Hertil kommer at licenspakkerne indeholder følgende elementer:

Skype for Business

Onedrive for Business

Virus og malware beskyttelse

Intune (asset management system) som gør det muligt at spærre bortkommet 

udstyr

Licenser til bl.a. servere

ATA – avanceret trussels analyse – øget sikkerhedsniveau

2,5 mio.kr. årligt Kommunens IT-arbejdspladser vil blive 

opgraderet til tidssvarende 

standardsoftware samtidig med, at 

sikkerhedsniveauet bliver øget betydeligt.

Investeringen giver ingen direkte 

økonomisk gevinst, men er nødvendig for at 

opretholde en moderne it-infrastruktur.



I alt 2,5 mio. kr. årligt
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Opgaveområde: Dato:

Borgerservice, Digitalisering og IT 18.2.2019

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

LICENSER 7.5 mio.

I ALT EKSL. MOMS 7.5 mio. -                     -                     

Opgradering af standardsoftware samt øget sikkerhed

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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GENTOFTE KOMMUNE Udkast

1

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG

FREMTIDENS TRANSPORT

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Gentofte Kommune vil gerne invitere borgerne med til at udvikle rammer og retning for fremtidens transport med 

udgangspunkt i de samfundsmæssige og teknologiske udviklingstendenser og de trafikale udfordringer og behov, som 

kommunen står overfor såvel i dag som i fremtiden.  

Den generelle udvikling indebærer på transportområdet:

 Ændrede transportbehov (individualiseret/fleksibel transport)

 En stadig voksende bilpark (flere husstande med bil og flere biler pr. husstand)

 Ændrede mobilitetsmønstre (samkørsel, sammensat transport fx tog/cykel/løbehjul)

 Fokus på bæredygtige transportformer (fossilfri transport, delebiler, delecykler)

 Fokus på sundhedsfremmende transportformer (cykler/elcykler mv.).

Samtidig opleves i disse år en betydelig teknologisk udvikling i forhold til:

 Transportmidler (eldrevne køretøjer, førerløse køretøjer, droner osv.)

 Transportinfrastruktur (knudepunkter, førerløse busser på afgrænsede områder osv.)

 Trafikplanlægning og -styring (intelligente trafikstyringssystemer)

 Trafiksikkerhed og -adfærdsdesign (intelligente farttavler, hastighedsmålinger, visuelle illusioner osv.)

 Mobilitetsservices (digitale platforme/apps til planlægning og køb af transport).

I Gentofte Kommune opleves aktuelt udfordringer i forhold til trængsel, fremkommelighed og parkering ikke mindst 

som følge af den voksende bilpark. Samtidig er der fokus på tryghed og sikkerhed i forhold til trafikanternes adfærd.

I forlængelse heraf efterspørger borgere og virksomheder i Gentofte Kommune: 

 Bedre fremkommelighed og parkeringsmuligheder

 Transport, som er effektiv, fleksibel og let at bruge

 Tryghed og sikkerhed i trafikken

 Klimavenlige og bæredygtige transportløsninger – såvel offentlige som private. 

Formålet med opgaveudvalget er på baggrund af de skitserede udviklingstendenser og udfordringer/behov i Gentofte 

Kommune at skabe rammer og retning for udviklingen af fremtidens transport, der fremmer nem, hurtig og fleksibel 

transport med en høj grad af sikkerhed, fremkommelighed og bæredygtighed til følge.

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalgets arbejde skal munde ud i:

 en afdækning af de både kortsigtede og langsigtede muligheder, som blandt andet den teknologiske 

udvikling giver i forhold til de udfordringer og behov, Gentofte Kommune står overfor på 

transportområdet

 pejlemærker for vedvarende nytænkning og innovative løsninger for fremtidens transport
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 anbefalinger til 2-3 innovative og praktisk realiserbare løsninger på udvalgte udfordringer i kommunen, 

hvor der i forlængelse af opgaveudvalget kan igangsættes test/prøvehandlinger.

Resultatet skal understøtte kommunens eksisterende politikker, strategier og planer, herunder ”Trafiksikkerhedsplan 
2017-2020” og bæredygtighedsstrategien ”Sammen om et bæredygtigt Gentofte”.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om 

kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

10 borgere fordelt således:
• 2 borgere i alderen 15-25 år, som har interesse for fremtidens trafikløsninger
• 1 borger som er forælder med hjemmeboende børn med behov for fleksibel transport 
• 1 borger som har erfaring med transportbehov relateret til en mobilitetsbegrænsning
• 1 borger der som arbejdsgiver i en større virksomhed i Gentofte Kommune har erfaring med 

medarbejders/kunders transportbehov
• 1 borger som er bruger af samkørsels- eller deleordninger
• 1 borger som er bruger af el- eller hybridkøretøjer
• 1 borger som anvender bilen som primært transportmiddel
• 1 borger som anvender cyklen som primært transportmiddel
• 1 borger som anvender tog og/eller bus som primært transportmiddel

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Teknik og Miljø.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor 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.

Gentofte Kommune vil gerne være ‘sammen om’ at skabe fremtidens transport. Det er derfor væsentligt, at 
opgaveudvalget indtænker og involverer aktørerne på området bredt – kommune, region, stat, fællesoffentlige og 
private virksomheder, foreninger, organisationer og den enkelte borger – blandt andet i forhold til at kvalificere, 
afprøve og realisere trafikale løsninger.

Udvalget tager selv stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af 

udvalget, i udvalgets opgave.

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.  
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Udvalget kan i deres opgaveløsning inddrage erfaringer og tendenser fra både ind- og udland. Arbejdet skal samtidig 
afspejle konkrete og lokale udfordringer og behov i Gentofte Kommune. Opgaveudvalget skal forholde sig til, hvordan 
teknologiske og innovative løsninger tager hånd om de lokale udfordringer og behov. 

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020. 

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. Hvis forslag fra 

opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende budget, vil stillingtagen ske 

i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget. 
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Identifikation af interesserede borgere til opgaveudvalget Fremtidens Transport

I forbindelse med nedsættelse af opgaveudvalget vil der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle 

identificeres interesserede borgere til udvalget.

På baggrund af beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 vil der blive 

annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at melde sig som 

interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på gentofte.dk, så 

interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af netværk, øvrige 

hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt efter hvilke 

kompetencer, som ønskes engageret i udvalgets arbejde.

Opgaveudvalget Fremtidens Transport

Villabyerne Annonce og pressemeddelelse

Gentofte Lige Nu Annonce

Hjemmesider Fx Gentofte.dk og bæredygtigtgentofte.dk

Sociale medier
Fx Gentofte Kommunes Facebook-side og Gentofte Kommunes LinkedIn-
side

Gentofte Platformen Forsidenyhed

Forældreintra/BørneGenvej Opslag

Plakater/flyers Fx på biblioteker og idrætsanlæg

Netværk
Diverse netværk målrettet de enkelte kompetencer fx 
ungdomsuddannelser eller foreninger
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Indledning
Økonomi forelægger forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug (genbevillinger) fra regnskab 2018 til 

budget 2019 for drift, anlæg, lån samt grundkapitalindskud.

I lighed med regnskabet for 2017 gælder det, at kommunens serviceramme er overholdt med en 

forbrugsprocent tæt på 99% af det korrigerede budget. Det betyder også, at de ansøgte driftsgenbevillinger 

ligger meget tæt på det niveau, der blev genbevilliget i 2018.

Der søges om en samlet overførsel på netto 28,0 mio. kr. på driftsområdet, 65,0 mio. kr. på 

anlægsområdet, 10,4 mio. kr. vedrørende lån samt 23,6 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud.

Regler for genbevilling
Opgørelsen af genbevillingerne er foretaget i henhold til de vedtagne retningslinjer for overførsel mellem 

regnskabsårene (bilag A.03). 

Driftsbevillinger er i henhold til den kommunale styrelseslov pr. definition etårige. Uforbrugte driftsmidler 

kan altså ikke overføres til det efterfølgende budgetår uden særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. 

Genbevillinger skal derfor gives som tillægsbevillinger i det budgetår, de overføres til.

Formålet med genbevillingsreglerne er at give den enkelte budgetansvarlige større handlefrihed og 

incitamentet til god økonomistyring. For at sikre fleksibilitet og fornuftig udnyttelse af ressourcerne - også

på tværs af budgetår - er det derfor muligt for budgetansvarlige at overføre budgetenheders 

overskud/underskud til næste budgetår.

Genbevillingsreglerne gælder for alle driftskonti, som den enkelte budgetansvarlige har direkte indflydelse 

på. Der sker ikke genbevilling af konti, som de budgetansvarlige ikke har direkte indflydelse på -

Eksempelvis tilskud, takstindtægter, forældrebetaling og gebyrer samt skatter og afgifter.

Økonomi fastlægger, hvilke budgetposter der er påvirkelige/ikke-påvirkelige.

Budgetenhedernes genbevillinger beregnes på baggrund af korrigeret nettobudget (oprindeligt budget plus 

tillægsbevillinger, omplaceringer og genbevillinger) i forhold til faktisk regnskabsresultat. Der genbevilges 

efter følgende principper:

 Der kan maksimalt overføres mindreforbrug på 2 pct. af budgetenhedernes oprindelige budget, dog 

max 1 mio. kr. Hvis overskuddet er større, overføres 2 pct. til næste år, mens det resterende beløb 

tilføres kommunekassen.

 Underskud overføres fuldt ud og skal tilbagebetales i det efterfølgende budgetår. Hvis underskud 

overstiger 5 pct. af oprindeligt budget, skal der aftales en tilbagebetalingsplan med 

Økonomi/opgaveområdet.

 Løbende puljer (fx central uddannelse og fællesudgifter) kan ikke overføres. Herfra dog undtaget 

puljer, som vedrører konkrete politisk tiltag fx budgetaftaletiltag og besparelsespuljer. Eksterne 

midler overføres ubeskåret, fx fonds- og projektmidler.

Overskud/underskud, der er opstået på baggrund af udefrakommende begivenheder fx lockout/strejker ol., 

overføres ikke pr. automatik.

For at bidrage til en fornuftig økonomistyring skal der altid ske en konkret vurdering af alle overførsler.
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Genbevillinger 2018-2019 – samlet set
De ansøgte genbevillinger fordeler sig på følgende områder:

 Drift 28,0 mio. kr.

 Anlæg 65,0 mio. kr. fordelt på hhv.:

 1) Skattefinansieret 54,6 mio. kr.

 2) Brugerfinansieret 10,4 mio. kr.

 Lån 10,4 mio. kr.

 Grundkapitalindskud 23,6 mio. kr.

Der ansøges samlet om 28,0 mio. kr. på driftsområdet.

På anlægsområdet ansøges der om genbevillinger på i alt 65,0 mio. kr., som fordeler sig på hhv. 54,6 mio. 

kr. for det skattefinansierede område og 10,4 mio. kr. for det brugerfinansierede område.

Der søges om overførsel af i alt 10,4 mio. kr. i ikke realiserede lånoptagelser svarende til de ansøgte 

anlægsoverførsler på det brugerfinansierede område.

Endelig søges der om overførsel af grundkapitalindskud på i alt 23,6 mio. kr.

I det følgende vil de enkelte områder blive beskrevet nærmere.
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Oversigt over genbevillinger for drift

Fortegn genbevillinger: Negative tal reducerer budget - positive forøger budget

I tabellen vises det samlede korrigerede budget, hvor både bevillinger med og uden overførselsadgang 

indgår. En del af afvigelsen mellem korrigeret budget og forbrug går derfor direkte i kommunens kasse i 

henhold til reglerne for genbevilling. Samtidig er både korrigeret budget, forbrug og afvigelse opgjort netto 

og dækker derfor over både indtægter og udgifter. Afvigelsen mellem korrigeret budget og forbruget vil

derfor være forskellig fra den foreslåede genbevilling.
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Bemærkninger til genbevillinger for hvert område

Teknik og Miljø

32 Park og Vej

For Park og Vej søges om en samlet genbevilling på 0,735 mio. kr. Heraf søges 0,659 mio. kr. til 

vedligeholdelse af kommunens veje, parker og kirkegårde. Ydermere ansøges om 0,076 mio. kr. vedrører 

havnene og Bellevue Strandpark, der på grund af deres særlige struktur og ejermæssige forhold fuldt ud 

kan overføre mindreforbrug.

 Park og Vej 0,659 mio. kr.

 Bellevue Strandpark -0,107 mio. kr. (fuld overførsel)

 Hellerup og Skovshoved Havn 0,183 mio. kr. (fuld overførsel)

Kultur, Unge og Fritid

38 Fritid

Der søges om en samlet genbevilling på -0,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af: 

 Mindreforbrug for Fritid Central på 0,159 mio. kr. 

 Opsparing til renovering af fælles klubrum i Kildeskovshallen på 0,744 mio. kr.

 Negativ genbevilling vedrørende Gentofte Kommunale Idrætsanlæg på -1,321 mio. kr.

39 Unge

Der søges om en samlet genbevilling på 0,160 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

 Mindreforbrug for Tværgående Ungeindsatser på 0,036 mio. kr.

 Overførsel af uforbrugte midler vedrørende En Ung Politik på 0,124 mio. kr.

40 Kultur

Der søges om en samlet genbevilling på -1,220 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

 Merforbrug for Kultur og Bibliotek på -1,239 mio. kr.

 Merforbrug for Garderhøjfortet på -0,022 mio. kr. 

 Mindreforbrug for Kulturskolerne på 0,041 mio. kr.

Børn og Skole

42 Skole og Fritid

Der søges om en samlet genbevilling på 4,796 mio. kr. Beløbet er sammensat af:

 Mindreforbrug vedrørende Skolerne inkl. GFO og FC (institutionerne) på 2,918 mio. kr. Ved 

udgangen af 2018 er der to skoler med et tidligere overført merforbrug, som forventes afviklet i 

løbet af 2019.

 Merforbrug vedrørende kommunens specialskole Søgårdsskolen inkl. GFO og kompetencecentret 

Tyveren på -0,737 mio. kr.

 Overførsel af uforbrugte øremærkede statsmidler til kursusudgifter til lærere og pædagoger 

(skolereform) på 1,971 mio. kr.

 Mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen, Campus og fællesudgifter mv. på netto 0,644 mio. kr.
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44 Dagtilbud for småbørn

Der søges om samlet genbevilling på 1,467 mio. kr., der vedrører daginstitutionernes drift, som fordeler sig 

på 49 institutioner.

46 Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge 

Der søges om samlet genbevilling på 0,881 mio. kr.

 0,698 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Børns Sundhed og Forebyggelse, PPR og Sundhedsplejen.

 0,183 mio. kr. vedr. mindreforbrug på Specialtandplejen.

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Udgifterne på området er ikke omfattet af reglerne om genbevilling.

47 Sociale Institutioner og Familiepleje for børn og unge

Der søges om samlet genbevilling på 3,073 mio. kr. fordelt på 9 institutioner samt Familieplejen.

Social og Sundhed

50 Borgere med handicap

Der søges en samlet genbevilling på 2,344 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

 Kommunale botilbud og fællesudgifter – mindreforbrug på 1,869 mio. kr.

 Selvejende botilbud – merforbrug på -0,009 mio. kr.

 Handicappuljen (Puljen til svage grupper) – mindreforbrug på 0,484 mio. kr. på grund af
tidsforskydning i færdiggørelse af en række af de igangsatte projekter.

53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje

Der søges en samlet genbevilling på 9,737 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

 Værdighedspulje, bedre bemanding og klippekort – mindreforbrug på 8,305 mio. kr.

 Kommunale plejeboliger – mindreforbrug på 0,815 mio. kr.

 Selvejende plejeboliger – merforbrug på -0,661 mio. kr.

 Tranehaven – mindreforbrug på henholdsvis 0,200 mio. kr. på genoptræning og 0,128 mio. kr. 

vedrørende kommunalt samarbejde

 Forebyggelses og sundhedsfremmeprojekter – mindreforbrug på 0,950 mio. kr. 

Erhverv og Beskæftigelse

72 Arbejdsmarkedet

Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet vedrører primært forsørgelsesudgifter til borgere og er ikke 

omfattet af reglerne om genbevilling.

Politisk ledelse og administration
På Politisk ledelse og administrations område søges om genbevilling på 5,655 mio. kr. Genbevillingen 

vedrører opsparing på afdelingernes løn- og driftsbudgetter, og skyldes f.eks. midlertidige vakancer og 

udskudte projekter. 
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Genbevillingen er fordelt på administrationens område på denne måde:

 Teknik og Miljø genbevilges 0,615 mio. kr.

 Børn og Skole genbevilges 0,423 mio. kr.

 Social og Sundhed genbevilges 0,814 mio. kr. 

 Tværgående funktioner (HR, Strategi og Analyse, IT, Kommunikation, Jura, Kommuneservice og 

Økonomi) genbevilges 3,803 mio. kr.

Beredskabet
Der søges om genbevilling på 0,427 mio. kr.

Gentofte Ejendomme
Gentofte Ejendomme har samlet et merforbrug på -1,5 mio. kr., som vedrører energikonti, der ikke er 

omfattet af genbevilling. Samtidig søges om en positiv genbevilling på 0,368 mio. kr., som øremærkes til 

skift af Rådhusets vinduer i 2019.
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Forslag til genbevillinger for anlæg fra regnskab 2018 til budget 2019

Samlet oversigt for anlæg

Samlet ansøges om genbevillinger for i alt 64,953 mio. kr. fordelt på 54,576 mio. kr. skattefinansieret og 

10,377 mio. kr. brugerfinansieret.

Overførsler på anlægsområdet skyldes primært tids- og betalingsforskydninger vedrørende projekterne.

Da rådighedsbeløb er 1-årige, søges uforbrugte rådighedsbeløb overført fra foregående år efter en konkret 

vurdering. For anlægsprojekter, som er låneberettigede, overføres den tilhørende lånefinansiering.

Hvor der søges positive genbevillinger, er der typisk tale om igangværende projekter, der fortsætter i 2019, 

og hvor der søges negative genbevillinger, er der dækning på projekter i 2019.

Projekter der er markeret med * er afsluttet i regnskab 2018 og aflagt eller aflægges senest april 2019. 

Disse konkrete projekter indgår i finansieringsmæssig sammenhæng i den samlede genbevilling.

Forskellen mellem mindreforbruget på 65,488 mio. kr. og de ansøgte genbevillinger på 64,953 mio. kr. 

svarende til 0,535 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på afsluttede projekter, som tilføres kommunens 

kasse.

Beløb i 1.000 kr. (netto)

Korr. Budget 

2018

Regnskab 

2018
Afvigelse

Foreslået 

genbevilling 

fra 2018 til 

2019

Skattefinansieret 355.881 300.834 55.047 54.576

Teknik og Miljø i alt (netto) 91.622 67.059 24.563 24.530

Kultur, Unge og Fritid i alt (netto) 40.653 37.263 3.390 3.307

Børn og Skole i alt (netto) 64.819 59.020 5.799 5.520

Social og Sundhed i alt (netto) 95.508 103.548 -8.040 -8.041

Politisk ledelse og administration (netto) 63.279 33.943 29.336 29.260

Brugerfinansieret 167.542 157.100 10.442 10.377

Teknik og Miljø i alt (netto) 167.542 157.100 10.442 10.377

Anlæg i alt 523.423 457.935 65.488 64.953
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Skattefinansieret

Teknik og Miljø - oversigt pr. projekt

Belægningsplan 2017 og 2018 er en fællesbetegnelse for projekterne, Renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde fra hhv. 

2017 og 2018.

Bemærkninger Teknik og Miljø, anlæg:
Park og Vej/Klima, Natur og Miljø

Energihandlingsplan 2018

Der er et merforbrug på projektet på -2,118 mio. kr., som søges genbevilget til Energihandlingsplan 2019.

Bellevue Strandpark, bygninger

Der er en merindtægt på projektet på 0,092 mio. kr., som søges genbevilget til Bellevue Strandpark, 

helhedsplan.

Projektnavn
Korr. Budget 

2018

Regnskab 

2018
Afvigelse

Foreslået 

genbevilling 

fra 2018 til 

2019

Park og Vej/Klima, Natur og Miljø 91.622 67.059 24.563 24.530

Energihandlingsplan 2018* 11.374 13.492 -2.118 -2.118

Bellevue Strandpark, helhedsplan - tilskud -550 0 -550 -550

Bellevue Strandpark, bygninger* 4.143 4.143 0 0

Bellevue Strandpark, bygninger - tilskud* -250 -342 92 92

Bellevue Strandpark, stisystem 3.085 2.198 887 887

Parker og grønne områder 2017* 1.928 1.923 5 0

Bæredygtighedstiltag 2018* 1.500 875 625 625

Cykelrampe Lyngbyvej* 106 16 90 0

Cykelrampe Lyngbyvej - tilskud* -500 -440 -60 0

Supercykelsti Allerødruten 2015* -231 -251 20 0

Supercykelsti Allerødruten 2015 - tilskud* -697 -714 17 0

Supercykelsti Helsingørruten 5.397 1.176 4.221 4.221

Supercykelsti Helsingørruten - tilskud -2.502 0 -2.502 -2.502

Bydelscentre - rådigh. 1.088 0 1.088 1.088

Hellerup bydelscenter 1.507 1.174 333 333

Renovering af bygværker - rådigh. 220 0 220 220

Renovering af bygværker 2015* 567 722 -155 -155

Renovering af bygværker 2018* 2.500 270 2.230 2.230

Belægningsplan 2017* 11.695 8.691 3.004 3.004

Belægningsplan 2018* 20.500 14.987 5.513 5.513

Kystvejen - Byrum og renoveringsarbejder 26.763 12.514 14.249 14.249

Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads* 1.147 98 1.049 1.049

Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads - tilskud* -5.775 -5.640 -135 -135

Trafiksikkerhedsplan 2017* 4.657 5.287 -630 -630

Supercykelsti Allerødruten* -46 -57 11 0

Supercykelsti Allerødruten - tilskud* -50 0 -50 0

Trafiksikring Ordrup og Skovshoved Skole 3.979 6.870 -2.891 -2.891

Renovering af havne* 394 364 30 0

Kystsikring langs Kystvejen 2016* 0 2 -2 0

Kystsikring langs Øresund 2014* -327 -300 -27 0

Teknik og Miljø i alt (udgifter) 101.946 74.194 27.752 27.625

Teknik og Miljø i alt (indægter) -10.324 -7.135 -3.189 -3.095

Teknik og Miljø i alt (netto) 91.622 67.059 24.563 24.530
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Renovering af bygværker 2015

Der er et merforbrug på projektet på -0,155 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Renovering af 

bygværker.

Renovering af bygværker 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 2,230 mio. kr., som søges genbevilget til Renovering af bygværker

2019.

Belægningsplan 2017

Der er et mindreforbrug på projektet på 3,004 mio. kr., som søges genbevilget til Belægningsplan 2019.

Belægningsplan 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 5,513 mio. kr., som søges genbevilget til Belægningsplan 2019.

Trafiksikkerhedsprojekt Kildegårds Plads

Der er et netto mindreforbrug på projektet på 0,914 mio. kr., som søges genbevilget til puljen 

Trafiksikkerhedsplan.

Trafiksikkerhedsplan 2017

Der er et merforbrug på projektet på -630t kr., som søges genbevilget til puljen Trafiksikkerhedsplan.

Kultur, Unge og Fritid - oversigt pr. projekt 

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Projektnavn
Korr. Budget 

2018

Regnskab 

2018
Afvigelse

Foreslået 

genbevilling 

fra 2018 til 

2019

Kultur og Bibliotek 2.108 1.909 199 198

Jægerborg bibliotek, ny indretning* 58 58 0 0

Udvikling af Hellerupvej 22-26 2.050 1.852 198 198

Unge 322 130 192 192

Mobilt ungekontor 322 130 192 192

Idræt og Fritid 38.223 35.224 2.999 2.917

B1903 - Klubfaciliteter 7.111 6.552 559 559

DIF frikommune 368 0 368 368

Gentofte Rideklub - kloaker 5.000 4.830 170 170

Gentofte Sportspark, mandskabssrum* 4.404 4.341 63 0

Gentofte Stadion - Fase 3 597 503 94 94

Hellerup Havn, Palladium 544 0 544 544

Ishallen multirum 500 458 42 42

Kildeskovshallen - springmiljø 7.694 6.838 856 856

Kildeskovshallen - springmiljø - tilskud -1.212 -1.212 0 0

Kildeskovshallen, Poseidon 196 422 -226 -226

Kildeskovshallen, undersøgelse svømmehal* 400 173 227 227

Kunstgræsbaner 10.489 10.487 2 0

Ordrup, åben hal og bibliotek* 62 43 20 0

Overbygning på Maglegårdshallen 2.000 76 1.924 1.924

Rideklubber, lovkrav* 1.200 1.201 -1 0

SIF - Ny skydebane 270 511 -241 -241

SIF - Ny skydebane - tilskud -1.400 0 -1.400 -1.400

Kultur, Unge og Fritid i alt (udgifter) 43.265 38.475 4.790 4.707

Kultur, Unge og Fritid i alt (indtægter) -2.612 -1.212 -1.400 -1.400

Kultur, Unge og Fritid i alt (netto) 40.653 37.263 3.390 3.307
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Børn og Skole - oversigt pr. projekt

Bemærkninger Børn og Skole, anlæg:
Skole og fritid

Digitalisering af folkeskoler 2017-2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 2,814 mio. kr., som søges genbevilget til Digitalisering af 

folkeskoler 2019.

Kompetencecenter Gersonsvej 41

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,162 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Fysiske rammer til 

inklusion.

Inklusion Maglegårdsskolen

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,103 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Fysiske rammer til 

inklusion.

Projektnavn
Korr. Budget 

2018

Regnskab 

2018
Afvigelse

Foreslået 

genbevilling 

fra 2018 til 

2019

Skole og Fritid 16.601 11.177 5.424 5.155

Dyssegårdsskolen, naturfagsbygning 1.878 1.433 445 445

Hellerup Skole, udearealer 428 37 391 391

Digitalisering af folkeskoler 2017-2018 7.075 4.261 2.814 2.814

En god skolestart for alle* 1.601 1.601 0 0

Fysiske rammer til inklusion - rådigh. 251 0 251 251

Kompetencecenter Gersonsvej 41* 162 0 162 162

2 mindre inklusionsprojekter* 530 529 1 0

Inklusion Maglegårdsskolen* 300 197 103 103

Socialpædagogik og velfærdsteknologi BUF* 293 25 268 0

Toiletter på skolerne 3.483 2.494 989 989

Hellerup FC, nye lokaler* 600 600 0 0

Dagtilbud for småbørn 3.218 2.582 636 626

De fire gårde, fælles udeområde 700 673 27 27

Digitalisering og læring 0-6 år 592 322 270 270

Mad i Gentofte* 992 663 329 329

De fire gårde, produktionskøkken * 283 275 8 0

Helleruphøj, nye lokaler* 651 649 2 0

Sociale institutioner og familiepleje 45.000 45.261 -261 -261

Bank Mikkelsens Vej Børnehus 45.000 45.261 -261 -261

Børn og Skole i alt (udgifter) 64.819 59.020 5.799 5.520

Børn og Skole i alt (indtægter) 0 0 0 0

Børn og Skole i alt (netto) 64.819 59.020 5.799 5.520
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Social og Sundhed - oversigt pr. projekt

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Projektnavn
Korr. Budget 

2018

Regnskab 

2018
Afvigelse

Foreslået 

genbevilling 

fra 2018 til 

2019

Borgere med Handicap 80.493 92.669 -12.176 -12.177

Bank Mikkelsens Vej, serviceareal 16.951 20.028 -3.077 -3.077

Bank Mikkelsens Vej, boliger 60.958 69.989 -9.031 -9.031

Moderniseringsplan, ombygninger 2.584 2.653 -69 -69

Forebyggelse, rehabilitering og pleje 15.015 10.879 4.136 4.136

Søndersøhave, omlægning 500 81 419 419

Nymosehave, forundersøgelser 1.200 513 687 687

Ombygning af Tranehaven mv. 9.599 7.354 2.245 2.245

Fælles Sprog III og EOJ 3.716 2.931 785 785

Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave 865 0 865 865

Demensmiljø Egebjerg og Nymosehave - tilskud -865 0 -865 -865

Social og Sundhed i alt (udgifter) 95.508 103.548 -8.040 -8.041

Social og Sundhed i alt (indtægter) 0 0 0 0

Social og Sundhed i alt (netto) 95.508 103.548 -8.040 -8.041
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Øvrige - oversigt pr. projekt

Projektnavn
Korr. Budget 

2018

Regnskab 

2018
Afvigelse

Foreslået 

genbevilling 

fra 2018 til 

2019

Øvrige 63.279 33.943 29.336 29.260

Oprensning Vangedevej 80 250 0 250 250

Handicaptilgængelighed - rådigh. 507 0 507 0

Tilgængelighedsprojekter 2016* 249 232 17 0

Tilgængelighedsprojekter 2017* 531 474 57 57

Tilgængelighedsprojekter 2018* 2.800 1.007 1.793 1.793

Tilgængelighedsprojekt BMV 800 800 0 0

Klimatilpasning 2018* 2.275 1.084 1.191 1.191

Køb og salg af ejendomme og grunde 1.175 0 1.175 1.175

Køb og salg af ejendomme og grunde - indtægt -5.300 0 -5.300 -5.300

Salg af Krathusvej 1* 70 63 7 0

Salg af Krathusvej 1 - indtægt* -3.000 -3.000 0 0

Salg GKs andel af Hundigeparken* -79 -80 1 0

Salg af arel ved Tuborg Nord pumpestation -10 0 -10 -10

Salg af vejareal Vangede Bygade 40* -143 -142 -1 0

Salg af vejareal Niels Steensensvej 1a-1e -688 0 -688 -688

Boliger - rådigh. 9.034 0 9.034 9.034

Alm. Boliger Palle Simonsensvej -1.751 0 -1.751 -1.751

Alm. Boliger Palle Simonsensvej - indtægt -9.330 0 -9.330 -9.330

Midlertidige flygtningeboliger Ørnegårdsvej 6.000 436 5.564 5.564

Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund* 216 0 216 216

Ungdomsboliger ved Sløjfen, grund 434 714 -280 -280

Ungdomsboliger ved Ungdomsboligerne, grund 500 108 392 392

Boliger til boligsociale formål  - rådigh. 240 0 240 240

Boliger til boligsociale formål 2016* 166 68 98 0

Indretning af Hellerupvej 22-26* -163 96 -259 0

Indretning af Hellerupvej 22-26 - tilskud* -2.050 -1.725 -325 0

Boliger til boligsociale formål 2018 760 0 760 760

Grønne områder* 775 770 5 0

Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse -588 0 -588 -166

Skovshoved Havn - udvidelse og omdannelse - tilskud -10.821 -11.243 422 0

SPV 2018* 27.952 24.484 3.468 3.468

Byggestyring af anlægsprojekter 2018* 3.987 3.961 26 0

Digitale planer 386 160 226 226

Kompetenceudvikling af ledere 2018* 7.284 2.001 5.283 5.283

Kompetenceudvikling af medarbejdere 2018* 5.000 1.304 3.696 3.696

Digital Udvikling 2018* 11.663 8.806 2.857 2.857

IT-anskaffelser - rådigh. 2.000 0 2.000 2.000

DHUV 168 5 163 163

IT - Udmøntning af rådighedsbeløb 2016 5.879 2.742 3.137 3.137

Nyt økonomisystem mv. 2017 1.828 535 1.293 1.293

IT-sikkerhed mv. 2017 4.024 164 3.860 3.860

KOMBIT monopolbrud 249 119 130 130

Øvrige i alt (udgfiter) 94.700 50.133 44.567 44.588

Øvrige i alt (indtægter) -31.421 -16.190 -15.231 -15.328

Øvrige i alt (netto) 63.279 33.943 29.336 29.260
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Bemærkninger Øvrige, anlæg:
Øvrige

Tilgængelighedsprojekter 2017

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,057 mio. kr., som søges genbevilget til Tilgængelighedsprojekter 

2019.

Tilgængelighedsprojekter 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 1,793 mio. kr., som søges genbevilget til Tilgængelighedsprojekter 

2019.

Klimatilpasning 2018

Der er et mindreforbrug på projektet på 1,191 mio. kr., som søges genbevilget til Klimatilpasning 2019.

Ungdomsboliger ved Sportsparken, grund

Der er et mindreforbrug på projektet på 0,216 mio. kr., som søges genbevilget til puljen Boliger.

SPV 2018

Der er et mindreforbrug på Større Planlagt Vedligehold på 3,468 mio. kr., som søges genbevilget til SPV 

2019.

Brugerfinansieret

Teknik og Miljø - oversigt pr. projekt

Oversigten giver ikke anledning til bemærkninger.

Projektnavn
Korr. Budget 

2018

Regnskab 

2018
Afvigelse

Foreslået 

genbevilling 

fra 2018 til 

2019

Fjernvarme 101.667 100.589 1.078 1.013

Etablering af stikledninger 2018* 20.388 20.368 20 20

Fjernvarmeudbygning GSP og NOVO 3.435 0 3.435 3.435

Fjernvarmevekslere 2018* 27.827 28.287 -460 -460

Rørbro over Lyngbyvejen* 2.082 2.018 64 0

Fjernvarme fase 1 -4.075 191 -4.266 -4.266

Fjernvarme fase 2 18.809 17.751 1.058 1.058

Fjernvarme fase 3 33.201 31.975 1.226 1.226

Klimatilpasningsprojekter 65.875 56.511 9.364 9.364

Klimatilpasning Gentofterenden 41.580 41.305 275 275

Klimatilpasning Mosegårdskvt. 24.295 15.206 9.089 9.089

Teknik og Miljø i alt (udgifter) 167.542 157.100 10.442 10.377

Teknik og Miljø i alt (indægter) 0 0 0 0

Teknik og Miljø i alt (netto) 167.542 157.100 10.442 10.377
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Låneoptagelse og grundkapitalindskud

Låneoptagelse
Der søges om overførsel af i alt 10,377 mio. kr. i ikke realiserede lånoptagelser som følge af 

tidsforskydninger mv. i de bagvedliggende anlægsudgifter. Beløbene er specificeret nedenfor:

1.000 kr. Søgte genbevillinger

Lån

Fjernvarmeudbygningen 1.013
Lån til 
klimainvesteringer 9.364

I alt 10.377

Der søges overført en tidsforskudt lånoptagelse på 1,013 mio. kr. for Fjernvarmen, samt tidsforskudt 

lånoptagelse på 9,364 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter svarende til genbevillingerne af de 

bagvedliggende anlægsudgifter.

Som en parallel sag forelægges en sag vedrørende hjemtagelse af restlån til fjernvarmeudbygningen og 

klimatilpasningsprojekter på baggrund af de endelige låneberettigede udgifter for 2018 på i alt 24,100 mio. 

kr.

Grundkapitalindskud
Pga. tidsforkydning søges om overførsel af udgift på 23,596 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden

(grundkapitalindskud) svarende til afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget. Beløbene er 

specificeret nedenfor:

1.000 kr. Søgte genbevillinger

Grundkapitalindskud

Familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen 14.266

Familieboliger på Palle Simonsens Vej 9.330

I alt 23.596

Indskuddene er til almene familie- og ungdomsboliger ved Sløjfen 14,266 mio. kr. og til almene 

familieboliger på Palle Simonsens Vej 9,330 mio. kr.
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 
Det internationale i Gentofte 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 
Det internationale fylder på mange områder meget i Gentofte - Gentofte er en del af verden og verden er en del af 
Gentofte.  

Det gælder fx når dagtilbud, skoler og gymnasier ruster børn og unge til at indgå i en international og kompleks verden 
via sprogundervisning, samfundsindsigt og kulturudveksling. Eller når familier og skoler hvert år er værter for 
grønlandske børn for at styrke de grønlandske børns uddannelsesmuligheder. Det gælder også i virksomhederne, der 
har en mangfoldighed af medarbejdere og samarbejder ud over Danmarks grænser. Det gælder i fritids- og kulturlivet, 
der har mange stærke internationale kontakter. Det gælder i arbejdet med FN’s 17 verdensmål, som engagerer både 
borgere, organisationer, virksomheder og kommune. Og det gælder internt i Gentofte Kommune, hvor ny viden og 
erfaringer både fra ind- og udland er afgørende for at videreudvikle de kommunale kerneområder. 

I Gentofte Kommune har vi mange gode erfaringer med at skabe velfærd sammen med borgerne, hvad enten det 
handler om langsigtede strategier og pejlemærker eller konkrete løsninger, der kan implementeres her og nu. 
Kommunalbestyrelsen ser et stort potentiale i at bringe det internationale perspektiv tydeligere ind i udviklingen af 
Gentofte Kommune. Både ved at de over 9.000 udenlandske borgere i Gentofte i højere grad kan berige kommunen 
med nye perspektiver- og ved, at også danske Gentofteborgere kan spille ind med deres internationale viden og erfaring. 

Med opgaveudvalget Det internationale i Gentofte ønsker Gentofte Kommune at udforske, hvordan de internationale 
perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og løsninger konkret og strategisk, blandt andet ved at gøre 
det endnu mere attraktivt for udenlandske borgere og internationale virksomheder at være en aktiv del af fællesskabet 
i Gentofte. 

2. UDVALGETS OPGAVER 
Som fælles afsæt for opgaveudvalgets arbejde udføres en kortlægning af, hvordan det internationale allerede i dag er 
en del af Gentofte. Herudover undersøges det blandt andet, hvilke forventninger og ønsker de 9.000 udenlandske 
borgere i Gentofte typisk har til deres ophold i Gentofte. På baggrund heraf skal opgaveudvalget: 

• Komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere kan bringes ind i 
Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte - fx i forbindelse med aktiviteter blandt 
borgerne, i foreninger, institutioner og i kommunen.  

• Som et led i ovenstående undersøge hvilke barrierer og muligheder, der er, for at udenlandske og danske 
borgere kan bidrage til at folde det internationale perspektiv mere ud i Gentofte. Samt komme med forslag til 
løsninger og aktiviteter, der kan imødekomme disse barrierer og muligheder. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om 
kommunernes styrelse. 
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Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen 
 
10 borgere fordelt således: 
 

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

• 2 borgere med international erfaring, fx som udstationeret, fra international virksomhed eller lign. 
• 4 borgere med interesse i eller erfaring med at samarbejde på tværs af nationaliteter og kulturer, fx i 

forbindelse med nabofællesskaber, foreningsaktiviteter, kulturliv, virksomhed/arbejde eller skole- og 
uddannelsesregi. 

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren. 

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 
opgaveudvalg herunder særligt opgaveudvalget FN’s 17 verdensmål og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget 
i udvalgets opgave. 

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.   

5. TIDSPLAN  
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes andet kvartal 2019  og afsluttes i fjerde kvartal 2019. 

6. ØKONOMI  
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 

FN’s verdensmål i Gentofte 
 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en 
international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, 
ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige 
aktører. 
 
I Gentofte arbejder vi med at skabe lokal bæredygtig udvikling i godt samspil mellem kommune, virksomheder, 
organisationer og borgere i alle aldre. Og vores konkrete handlinger i hverdagen – store som små –  har tilsammen stor 
betydning for bæredygtig udvikling, både lokalt i vores egen kommune og globalt. 
 
Med opgaveudvalget vil Kommunalbestyrelsen skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til FN’s 
verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling. 
 
Kommunalbestyrelsen ønsker med fokus på verdensmålene, at: 
 

 skabe dialog om og forståelse for, hvordan vi hver især konkret kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling 
lokalt og dermed også globalt. 

 engagere en bred gruppe af interessenter og skabe yderligere handling, engagement og partnerskaber lokalt. 

 sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og løbende tænkes ind i kommunens konkrete 
aktiviteter, politikker, strategier, mv.  

 
For at skabe et fælles afsæt for opgaveudvalgets drøftelser kortlægges, hvordan Gentofte Kommune allerede i dag 
bidrager til verdensmålene. Kortlægningen kvalificeres med perspektiver fra opgaveudvalget og vil være et 
udgangspunkt for opgaveudvalgets arbejde.  

2. UDVALGETS OPGAVER  

Opgaveudvalget skal: 

1. Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme med anbefalinger 

til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt. 

 

2. Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte, fx ved 

at: 

 identificere interessenter og initiere mulige partnerskaber, der har særligt potentiale  

 udvikle og kommunikere en motiverende fortælling om verdensmålene  

 afvikle eller initiere dialog, aktiviteter og events, der kan understøtte lokale bæredygtige resultater i 

Gentofte 

 

3. Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig 
udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.  
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Opgaveudvalget skal ikke opstille nye konkrete målsætninger eller kataloger med konkrete handlinger for opfyldelse af 
hvert enkelt verdensmål. Sådanne målsætninger er og vil løbende være en del af de planer, politikker og strategier, der 
gælder for de enkelte områder, fx inden for bæredygtighedsstrategi, klimaplan, sundhedspolitik, uddannelse mv. 
 

 3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Teknik- og Miljøudvalget, Bygnings- og Arkitekturudvalget, 

Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Erhvervs-, 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget  i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes 

styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5  medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere fordelt således: 

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

 2 borgere med erfaring fra virksomheders arbejde med bæredygtig udvikling. 

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

 2 borgere med erfaring med at skabe engagement og netværk på tværs af organisationer og borgergrupper. 
 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af vicekommunaldirektøren. 

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM 

Udvalgets arbejde er i sig selv et skridt på vejen til at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål, og udvalgets 

medlemmer forventes at have en væsentlig og aktiv rolle i arbejdet med at skabe handling, engagement og nye 

partnerskaber. 

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de 
øvrige opgaveudvalg  herunder opgaveudvalget ’Det internationale i Gentofte’ og de stående udvalgs arbejder.  

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.  

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af 
udvalget. Udvalget kan endvidere særligt overveje, hvordan det kan inddrage børn og unge i arbejdet. 

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.    

5. TIDSPLAN  



 

 GENTOFTE KOMMUNE Udkast 
 

 

3 
 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 2. kvartal 2020. Denne periode kan forlænges ved 

behov og efter forelagt opsamling, evaluering og beskrivelse af opgaveudvalgets næste skridt. 

 

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET 

”BYENS HUS - Vi skaber sammen” 

 

1. BAGGRUND OG FORMÅL 

Kommunalbestyrelsen traf den 18. juni 2018 beslutning om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og 

moderne sted – kaldet BYENS HUS. Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at 

der oprettes et opgaveudvalg til at løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer 

for BYENS HUS. Visionen for BYENS HUS er at gentænke ’byens samlingssted’, så der er plads til mange brugergrupper 

og højt til loftet.  

Ejendommen på Hellerupvej, som tidligere har rummet Copenhagen International School, blev overtaget af Gentofte 

Kommune den 1. februar 2017. Siden overtagelsen af skolen har der været en række aktivitet - er på adressen. Det er 

besluttet, at der også fremover skal være reserveret plads til midlertidig boligplacering af flygtninge, Frivilligcenter & 

Selvhjælp Gentofte, ’Unges Frie Tid’ og ’Fremtidens Udskoling’ på matriklen.  Der er derudover diverse aktiviteter så 

som fællesspisninger, kunst og kultur, workshops, rådgivning, idræts-, undervisnings- og mødeaktiviteter m.v.   

Kommunalbestyrelsen har defineret følgende visioner for BYENS HUS:  

 BYENS HUS skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser 

på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion.  

 BYENS HUS skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for 

kommunens borgere i alle aldersgrupper. 

 I BYENS HUS tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel 

mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune. 

Opgaveudvalget BYENS HUS skal udfolde disse visioner for ejendommen på Hellerupvej ved at komme med konkrete 

forslag til, hvordan vi skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af faciliteterne på Hellerupvej og skaber 

synergi og sameksistens mellem husets brede gruppe af brugere, bestående af borgere, foreninger, frivillige samt 

private og kommunale aktører. Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes en økonomisk 

model for BYENS HUS, der sikrer, at vi har et hus fuld af liv, hvor der samtidig er kræfter til at understøtte en fortsat 

udvikling af stedet.  

I opgaveudvalgets arbejde inddrages tanker og ideer, der er udviklet i samarbejde med borgere i opgaveudvalgene  

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’.  

På ovenstående baggrund ønsker kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget ”BYENS HUS – vi skaber sammen”.  

2. UDVALGETS OPGAVER  

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan man skaber en organisering, der sikrer en høj udnyttelse af 

faciliteterne på Hellerupvej, hvor forskellige brugergrupper kan sameksistere og mødes på nye måder. Herunder 

hvordan man skaber de bedst mulige rammer for en klar og effektiv ansvarsfordeling mellem husets forskellige brugere. 
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Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i ovenstående: 

 Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for BYENS HUS  

 Udarbejde principper for daglig drift og brug af BYENS HUS, som kan sikre et levende hus med høj udnyttelse 

og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter 

 Komme med anbefalinger til en økonomisk model for BYENS HUS  

I opgaveudvalgets arbejde inddrages og udfoldes relevante tanker og forslag, der er udviklet i opgaveudvalgene 

Kulturpolitik og En ny udskoling – MIT Campus Gentofte samt i Kommunalbestyrelsens beslutning om udvikling af ’Unges 

Frie Tid’. På samme måde sørges der for en kontinuerlig koordinering og sparring med opgaveudvalget Vi skaber 

sammen og de kommende opgaveudvalg Det internationale i Gentofte og ’FN’s verdensmål i Gentofte.  

Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i en innovativ tilgang, hvor digitale løsninger indtænkes fra en start. 

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET 

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget i henhold 

til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 medlemmer fordelt således: 
 

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

 Tre borgere, der deltager i og planlægger aktiviteter, som dyrkes i et ikke-formaliseret fællesskab/gruppe 
eller i individuelt regi. Borgerne skal have erfaringer og interesser indenfor eksempelvis fællesspisninger, 
kunst og kultur, workshops eller idræts- og undervisningsaktiviteter 

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

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

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

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

4. 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, herunder særligt opgaveudvalgene Vi skaber sammen, Fremtidens udskoling, Kulturpolitik og de stående 

udvalgs arbejder. 

Opgaveudvalget skal tage afsæt i og inddrage erfaringer med at udvikle, organisere og drive moderne medborgerhuse, 

som benyttes af mange brugergrupper, og arbejde med modeller for sameksistens både i og udenfor Gentofte 

Kommune. Udvalget skal arbejde med ideer og modeller, for hvordan foreninger, borgere, virksomheder, kommunale 

aktører og andre kan sameksistere i fremtidens BYENS HUS, som kan danne udgangspunkt for, at opgaveudvalget kan 

komme med sine anbefalinger til principper for brug af BYENS HUS.  
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Opgaveudvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, foreninger, videnspersoner, kommunale aktører 

mv., der ikke er medlemmer af udvalget, i opgaven. Herunder skal opgaveudvalget tage højde for de aktører, aftaler og 

aktiviteter, som allerede er knyttet til lokalerne på Hellerupvej 22-26. Opgaveudvalget skal desuden søge rådgivning hos 

og inddrage eksterne samarbejdspartnere, hvor det kan bidrage til opgaveløsningen. Ligeledes skal udvalget have et 

internationalt perspektiv og indhente indspil fra opgaveudvalget Det internationale i Gentofte samt inddrage 

udenlandske borgere i sit arbejde. 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.   

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

5. TIDSPLAN  

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes andet kvartal 2019 og afsluttes i fjerde kvartal 2019.  

6. ØKONOMI  

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG UNGES SUNDHED OG 

TRIVSEL

1. BAGGRUND OG FORMÅL

De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, der har 

prøvet hash og andre euforiserende stoffer er stigende. Der er ligeledes en stor gruppe unge, der mistrives. 

Kommunalbestyrelsen ønsker, at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel formulerer konkrete forslag, der 

kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune og kan motivere de unge til en adfærd med 

mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

Alkohol, rygning og andre rusmidler

Unge i Gentofte Kommune drikker alkohol og ryger cigaretter oftere end andre unge i Danmark. Det hyppige 

alkoholforbrug ses særligt blandt unge i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser. På de gymnasiale 

uddannelser drikker 15 % af unge i Gentofte Kommune 10 dage eller mere om måneden. På landsplan er det 

7,6 %. 11,2 % af de 15-19 årige kvinder ryger dagligt i Gentofte Kommune – landsgennemsnittet er 6,4%. Og 

60% af de unge kvindelige dagligrygere røg første gang før de fyldte 15 år – altså FØR de kom på en 

ungdomsuddannelse. 

Der er sket en generel stigning i andelen af unge, der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer i 

hele Region Hovedstaden. I Gentofte Kommune er denne stigning dog betydelig større. Andelen af unge

i Gentofte Kommune der har prøvet andre euforiserende stoffer end hash er steget fra 5% i 2013 til 

15% i 2017, og andelen af unge der har et højt forbrug af stoffer (8,2%) er højere end

regionsgennemsnittet (6,6%).

Forekomsten af samtlige risikofaktorer (daglig rygning, storforbrug af alkohol, usikker sex, dårligt 

selvvurderet helbred og højt stressniveau) er højere blandt unge med stofforbrug end blandt alle unge 

i kommunen.

Samlet set er der et behov for at sætte ind overfor rygning, alkohol- og rusmiddelindtag blandt unge i 

Gentofte Kommune.

Sammenhæng mellem dårlig trivsel og brug af rusmidler

De fleste unge i Gentofte Kommune lever et travlt ungeliv og for mange oplever, at der er et stort 

præstations- og forventningspres, som både kommer indefra og fra omgivelserne. De unge i Gentofte 

Kommune er generelt gode til at håndtere presset og formår at navigere i ungdomslivet, men der er ikke 

desto mindre for mange unge, især kvinder, der har fysiske- og psykiske symptomer på at være under pres.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er god mental sundhed og trivsel beskyttende faktorer i forhold til at starte et 

forbrug af stoffer og andre rusmidler. Unge, som mistrives, har en mere ekstrem og risikovillig ruskultur end 

unge, der trives. Således vil indsatser, der fremmer børn og unges trivsel samt mentale sundhed og 

forebygger brug af alkohol og tobak, også have en stofforebyggende virkning.
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Hvis vi vil lykkes med at forebygge brug af alkohol, tobak og stoffer, er det derfor også nødvendigt at fremmer 

børn og unges trivsel. En bred og sammenhængende tilgang i arbejdet med unges rusmiddelforbrug vil derfor 

give god mening. Det er dog væsentligt at fremhæve, at langt fra alle unge har en problematisk og vidtgående 

rusadfærd. Der er altså også en stor positiv ressource blandt unge i Gentofte Kommune.

Erfaringer fra andre kommuner og lande 

For at sikre de ønskede adfærdsændringer blandt Gentofte Kommunes unge skal opgaveudvalget tage 

udgangspunkt i erfaringer og evidens på området. 

I en nordisk sammenhæng er der fx opnået mærkbare adfærdsændringer med en tilgang, hvor det politisk er 

blevet besluttet at arbejde med en bred og sammenhændende tilgang. Der arbejdes fx med unges trivsel og 

sundhed på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og lokalsamfund og blandt unge og deres 

forældre. Hér tages udgangspunkt i forskningsbaseret viden, på at nå de unge før de begynder at indtage 

rusmidler samt engagement af lokalsamfundet. 

Erfaringerne viser samtidigt at positive adfærdsændringer i forhold til unges ryge-, alkohol- og stofadfærd 

kræver en lang, grundig og vedholdende indsats, hvor flere forskellige arenaer arbejder sammen.

2. UDVALGETS OPGAVER

Kommunalbestyrelsen er bekymrede over ryge, alkohol og stofadfærden blandt unge i Gentofte Kommune 

og finder samtidigt den stigende andel unge med symptomer på mistrivsel alarmerende. Derfor ønsker 

Kommunalbestyrelsen, at opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel formulerer konkrete forslag, der kan 

skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune og kan motivere de unge til en ændret adfærd med 

mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. Det er en ambition, der kræver innovative og markante 

løsninger og som ønskes afspejlet i opgaveudvalgets anbefalinger.

Opgaveudvalgets arbejdsopgaver er således at:

 Udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der kan skabe gode rammer, og støtte og motivere de 

unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.

o De konkrete anbefalinger skal være baseret på en bred og sammenhængende tilgang og således 

forholde sig til, hvad der kan gøres på både et overordnet politisk niveau, i institutioner og 

lokalsamfund og blandt unge og deres forældre.

Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i eksisterende evidens og erfaringer fra andre 

kommuner og lande som fx Norge og Island, samtidig med at Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker 

inddrages.
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3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, 

Unge og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes 

styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 

 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune.

 10 borgere fordelt således:

o 2 borgere som er elever på en folkeskoles udskolingstrin i Gentofte Kommune med kendskab til 

problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål. 

o 2 borgere som er elever på en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune med kendskab til 

problematikkerne vedrørende rygning, alkohol og andre sundhedsspørgsmål. 

o 1 borger som har erfaring med livet som forældre til en elev i en folkeskoles udskolingstrin i 

Gentofte Kommune. 

o 1 borger som har erfaring med livet som forældre til en elev på en ungdomsuddannelse i 

Gentofte Kommune.

o 2 borgere med erfaring fra en ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune – enten via 

bestyrelsesarbejde, ledelse eller undervisning.

o 2 borgere med erfaring fra en folkeskole i Gentofte Kommune – enten via bestyrelsesarbejde, 

ledelse eller undervisning.

Opgaveudvalget inviterer eksperter ad hoc og gør undervejs brug af trykprøvninger, drøftelser og 

prøvehandlinger både internt blandt relevante medarbejdere og Kommunalbestyrelsen og eksternt blandt fx 

unge, forældre, videnspersoner, rektorer, lærere, skoleledere, bestyrelser, aktører på ungeområdet mf.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.

Sekretariatstand til opgaveudvalget koordineres af direktøren for Social & Sundhed.
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4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor 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.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer 

af udvalget i udvalgets opgave.

Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages 

yderligere relevante interessenter. 

Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter og personer med særlig viden eksempelvis 

gennem afholdelse af workshops, offentlige møder m.v. 

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.

5. TIDSPLAN 

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes anden kvartal 2019 og afsluttes i tredje kvartal 2020.

Opgaveudvalget påtænker at inddrage ad hoc personer som fx relevante medarbejdere, videnspersoner, 

unge, forældre mf til at trykprøve og gennemføre prøvehandlinger, der kan kvalificere opgaveudvalgets 

anbefalinger.

Opgaveudvalget præsenterer Ældre-, Social og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, 

Børneudvalget samt Skoleudvalget for opgaveudvalgets arbejde ultimo 2019, første kvartal 2020 og 

præsenterer den endelige aflevering tredje kvartal 2020.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET

Flere i arbejde eller uddannelse

1. BAGGRUND OG FORMÅL

Det er en landspolitisk såvel som en kommunalpolitisk ambition, at langt flere borgere, der i dag står uden for 

arbejdsmarkedet, skal i arbejde eller uddannelse og dermed kunne forsørge sig selv. Det har en værdi for det enkelte 

menneske, og det har en værdi for samfundet som helhed. 

Danmark er i højkonjunktur og har igennem flere år haft økonomisk vækst. Der er høj beskæftigelse, som gør, at færre

og færre personer står uden arbejde. Virksomhedernes muligheder for at vækste er blandt andet afhængig af, om 

virksomhederne er i stand til at kunne rekruttere de nødvendige medarbejdere. Der er virksomheder og hele brancher, 

der udtrykker, at de mangler arbejdskraft. Samtidig ses en tendens til, at andelen af langtidsledige borgere stiger, og 

der er fortsat borgere, der står uden arbejde og er i risiko for at ende som langtidsledige. 

I Gentofte er billedet, at der er borgere uden job, som er parate til at kunne komme i arbejde inden for en kortere 

periode, men som samtidig har en profil, der gør, at der – statistisk set - er en forhøjet risiko for at ende i 

langtidsledighed. I Gentofte gælder det særligt de ledige borgere over 50 år samt kvindelige flygtninge og 

familiesammenførte, som har en begrænset erfaring med at være en del af arbejdsmarkedet. En forklaring kan blandt 

andet være, at de jobmål, som den enkelte har, ligger indenfor områder med mindre gode jobmuligheder og dermed 

ikke i særlig høj grad er efterspurgte af erhvervslivet. 

Derudover ses en tendens til, at ledighedsperioden for de unge under 30 år stiger, herunder blandt de nyuddannede

dimittender.

Gentofte Kommune har i perioden 2019 – 2024 prioriteret at afsætte midler til at styrke den beskæftigelsesrettede 

indsats ved at give de ledige borgere en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats med et samtidig fokus på at 

sikre, at borgeren bliver i beskæftigelse eller uddannelse, når borgeren er kommet på vej.

Vi har gode erfaringer med at få ledige borgere i arbejde, men ønsker nye vinkler og perspektiver på, hvordan vi kan 

udvikle på indsatsen for at få borgere, som er i risiko for at ende i langtidsledighed, i arbejde eller uddannelse. Derfor 

ønsker Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg, der skal rådgive om, hvad der skal til for, at kommune, 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan hjælpe flere i ordinært arbejde eller uddannelse. 

2. UDVALGETS OPGAVER

Opgaveudvalget skal komme med ideer og anbefalinger til metoder og pege på konkrete initiativer, der skal hjælpe 

målgrupperne i ordinært arbejde eller uddannelse. 

Målgrupperne er:

 Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+

 Kvindelige flygtninge og familiesammenførte

 Unge under 30 år og nyuddannede dimittender.

Opgaveudvalget skal blandt andet afdække og drøfte:
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 Nye veje og metoder til at arbejde med støtte til karriereskifte, når nye kompetencer skal i spil eller udvikles 

 Idéer til konkrete indsatser og tiltag, der støtter de enkelte målgrupper i at komme i job eller uddannelse

 Idéer og metoder til at inddrage netværk og civilsamfund. 

Udvalget skal inddrage og lade sig inspirere ved at invitere flere fra målgrupperne og fagprofessionelle til fx sparingslabs, 

arbejdsgrupper, fokusgruppeinterviews eller deltagelse i konkrete møder med henblik på at kvalificere udvalgets 

arbejde.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i henhold 

til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

10 borgere fordelt således:

 2 borgere, som har erfaring som arbejdsgiver

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

 2 borgere, som har erfaring med karriereskifte efter det fyldte 50. år

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

uddannelse

 2 borgere, som har erfaring med ledelse eller undervisning på et efteruddannelsescenter

 2 borgere, som har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget. 

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Social & Sundhed.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM

Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor 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.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner, mv., der ikke er medlemmer af udvalget 

i udvalgets opgave.

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. 

5. TIDSPLAN 
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Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2019 og afsluttes i 3. kvartal 2020.

6. ØKONOMI 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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1. Byggeriets parter  
   
 Bygherre: NPV A/S 

Jægersborg Allé 1-3 
DK-2920 Charlottenlund 
Att.:      Kim Lang Sørensen 
Tlf.:      +45 2240 4648 
Mail     kls@npv.as 
 

 Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter AS 
Sundkaj 9, 1. tv. 
DK-2150 Nordhavn 
Att.:      Kenneth Hansen 
Tlf.: +45 3269 9000 
Mail: kha@vla.dk 
 

  Ingeniør:  
 

Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S 
Strandvejen 128 
DK-2900 Hellerup 
Att.:      Christian Foldager 
Tlf.: +45 3078 2507 
Mail: cf@ollgaard.dk 
 

 Lejer: 
 

Fitness DK A/S 
Øster Allé 42, 5. sal 
2100 København Ø. 
Att.: Boaz Kopenhagen 
Tlf.: +45 2076 6658 
Mail: boaz@fitnessdk.dk 
 

 Lejers arkitekt Arkitektfirmaet Form Danmark ApS 
Snærildvej 40 
DK-8300 Odder 
Att.:      Michael Ditlev Daugaard 
Tlf.: +45 8617 5811 
Mail: md@formdanmark.dk 
 
 

 
2. Generel projektbeskrivelse 
  
2.1 Byggeperioden 

Byggeriet forventes opstartet primo 2019, med en varighed på ca. 18 måneder, og forven-
tes afsluttet ultimo 2020. 
 

  
2.2 Projektet generelt 

Byggeriet omfatter renovering af bygningskomplekset ”Det tidligere Danmarks Akvarium” un-
der lokalplan nr. 410. Bygningsarbejderne ansøges udført iht. BR18.  
 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med NPV udarbejdet nærværende projekt, en 
gennemgribende renovering af bygningskomplekset, hvor bygningernes særlige arkitektoni-
ske kvaliteter fremhæves og forstærkes i stor respekt for især den originale akvariebygning. 
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De nye funktioner, som bygningen fremover kommer til at indeholde, herunder restaurant, kul-
tur- og fitness center, kræver at enkelte facader åbnes mod skoven samt parkeringspladsen 
mod nord.  
 
Endvidere nedrives nuværende kontor- og værkstedsfløj mod vest og erstattes af en ny byg-
ning, der skalamæssigt og i udtryk underlægger sig den oprindelige akvariebygning. Denne 
ændring er foretaget ud fra ønsket om at skabe en større sammenhæng mellem de enkelte 
etager, samt at forstærke harmonien i den samlede bygningskomposition. 
 
Den nuværende kontor- og værkstedsfløj, der i fremtiden vil huse bygningens kulturcenter, ud-
vides ligeledes mod syd (mod gårdrummet), for at skabe et mere brugbart og alsidigt kultur-
center, set i forhold til de tiltænkte events. Bygningens nuværende proportioner udgør et 
smalt og aflangt rum, der ikke vil fungere ideelt, hverken i akustisk henseende eller i forhold 
til sceneplacering, komfort og udsyn for publikum. 
 
Det er derfor vigtigt at understrege at den sydvendte del af vestfløjens bygningskrop, som 
henvender sig til bygningens gårdrum, derved overskrider lokalplanens afgrænsning med 
ca. 2 meter mod syd (mod gårdrummet). Det skal derfor bemærkes at den nye vestfløj der-
ved overskrider lokalplan 410 udlagt lokalplansafgrænsning jf. Kortbilag (Lokalplan 397 det 
tidligere Danmarks Akvarium). 
 
Hovedfunktionerne vil, efter ombygningen, bestå af et restaurant afsnit, et kulturcenter samt et 
fitnesscenter. 
 
Restaurant afsnittet placeres i bebyggelsens østlige fløj, hvor facaden åbnes op mod freds-
skoven, primært for at skabe lys. I forbindelse med restauranten, etableres mod vest, på syd-
siden af den nye vestfløj, en terrasse der står i direkte forbindelse med gårdhaven. Der etab-
leres ligeledes en mindre terrasse mod øst på nordsiden at restauranten. Disse to af hinan-
den uafhængige terrasser, muliggør etablering af 2 mindre restauranter, begge med mulig-
hed for udendørs servering. Det skal derfor bemærkes at de 2 terrasser derved overskrider 
lokalplan 410 udlagt lokalplansafgrænsning jf. Kortbilag (Lokalplan 397 det tidligere Dan-
marks Akvarium). 
 
Der etableres en mindre og tilbagetrukket 1. sal over den østlige fløj, med en tilhørende tag-
terrasse. Facadeudtrykket vil fremstå let med en stor åbenhed i form af større glaspartier. 
Tanken er, at denne nye 1. sal primært vil give restaurantdriften mulighed for eksempelvis at 
afholde private arrangementer sideløbende.  
 
I bebyggelsens nye vestfløj etableres et kulturelt center, med international jazz som det pri-
mære hovedomdrejningspunkt. Kulturcenteret kan også benyttes til andre kulturelle events så 
som eksempelvis forskellige former for udstillinger. Kulturcenteret er tænkt således, at det til 
en hver tid kan kobles sammen med restauranten i det omfang et arrangement kræver dette 
og derved danne et naturligt flow mellem mad og kultur. Restauranten skal således ses som 
et sted, man kan indtage en middag eller lign. forud for en evt. koncert. Og servering fra re-
stauranten kan således også finde sted ved borde i selve kulturcenteret. 
 
På vesfløjens 1. sal etableres tilsvarende et aktiv til kulturcenteret, hvilket ligeledes benyttes til 
kulturelle arrangementer, dog i en lidt mindre skala end i stueplan. Denne 1. sal muliggør 
samtidig en evt. bredere vifte af flere simultane kulturelle aktiviteter af samme eller forskellig-
artet karakter. 
 
2. salen i tårnbygningen fungerer som et teknikrum til kulturcenteret. 
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I vestfløjens kælder etableres studiofaciliteter med indspilningsmuligheder til eksempelvis mu-
sik og film mv. 
 
Fitness placeres i kælderen, og får ligeledes indgang fra nord i forbindelse med eksiste-
rende indgangsparti. Kælderetagens facader åbnes primært op mød øst for således at 
skabe lys og luft til fitness udøverne. Over de gamle landskabsakvarier fjernes eksisterende 
ovenlys, og der udføres således en ny fuldt isoleret tagkonstruktion i dette område. Den eks-
tra høje rumhøjde giver samtidig mulighed for, at der udføres en indskudt dækkonstruktion i 
dette område.  
 
Teknikken er overordnet set opdelt i 3 anlæg, der servicerer helholdsvis restaurant, kultur- 
samt fitnesscenter. Anlæggene er så vidt muligt indarbejdet i den eksisterende bygnings-
masse eller koncentreret til et mindre område på tagfladen og reduceret til minimal højde.  
 
For teknik til fitness centeret fjernes den eksisterende bygning vest for de gamle landskabs-
akvarier, og der opbygges således en ny afskærmning for teknik, med samme fodaftryk som 
den eksisterende bygning, men i fuld bygningshøjde. Teknik til restaurant afsnittet placeres 
på sydsiden af 1. salen i restaurantafsnittet. Og teknik til kultur centeret placeres i forbindelse 
med den øvre del af tårnbygningen.  
 

  
2.3 Arealer 

Det samlede bygningsareal udgør ca. 4.276 m² 
 
Etageareal iht. BR18 udgør ca. 2.780 m² 
 
Summen ad enhedsarealer udgør i henhold til BBR udgør ca. 4.111 m² 
 
For redegørelse af §3.2 i projektets lokalplan vedlægges en opgørelse over kulturcenteret 
samlede bruttoetageareal. 
 
Der henvises til Bilag 13 Lejemål - kulturlokaler 
 
NB. 
Bemærk venligst at der i kulturcentererts samlede etageareal indgår en procentvis fordeling 
af fællesarealer, herunder bl.a. toilet, garderobe og personale faciliteter i kælderplan. Disse 
fordeles mellem restaurant og kulturcenter, samt fælles adgangsveje og personalerum i stue-
plan, der ligeledes fordeles mellem restaurant, kultur- og fitnesscenter. 
 

2.4 Tilgængelighedsstrategi 
Bebyggelsen har niveaufri adgang til og fra det fri. Hvad enten det er tale om restaurant, og 
kulturcenterets primære funktioner placeret stueplan, eller fitnesscenteret som er placeret i be-
byggelsens kælderetage, er der i lighed med øvrige etager mulighed for niveaufri adgang 
via elevatorer. 
 
I fitness centeret etableres ligeledes en 10M dør i adgangsmøllesystemet, som anvendes 
som adgang for brugere i kørestole. 
 
De områder i fitnesscentret, som indeholder aktiviteter (K0.7 og K.08), der er egnede for 
brugere i kørestole og andre der har behov for niveaufri adgang, er placeret i forbindelse, 
og i niveau med indgangsområdet. Disse områder kan anvendes niveaufrit fra elevatoren. 
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Omklædningsfaciliteterne kan tilgås niveaufrit via lift fra receptionen til gangarealet mod 
omklædningsforholdene. 
 
Den nye vestfløj er tillige kotemæssigt tilrettelagt således, at der fremadrettet vil være niveau-
fri adgang mellem østfløjens restaurant og kulturcenteret, placeret i vestfløjen på samtlige eta-
ger. 
 
Adgang til terrasser og tagterrasser udføres ligeledes med niveaufri adgang fra den enkelte 
etage. 
 

  
2.5 Tage 

Alle eksisterende tagflader vil fremstå afsluttet med mørkt tagpap på kileskåret isolering med 
lav taghældning til indvendige render og nedløb. 
 
Nye tagflader vil ligeledes fremstå afsluttet med mørkt tagpap med fald på 1:40 i kileskråret 
isolering til indvendige render og nedløb. 
 

  
2.6 Facader 

Alle facader, eksisterende som nye, afsluttes som pudsede facader, i lys nuance i tråd med 
eksisterende. 
 
Teknik placeret henholdsvis vest for fitness centeret på terræn og på sydsiden af restaurantflø-
jens 1. sal, er afskærmet af vægge, der i sit udtryk fremstår som øvrige facader (i pudsede 
lys nuance). 
 

  
2.7 Vinduer og udvendige døre mm. 

Vinduer og udvendige døre mod terrasser udføres som lavenergiruder i klart glas.  
 
Vindues rammer fremstår i grafitgrå aluminium udvendigt og indvendigt, som HS Hansens 
Millennium eller lignende. 
 
Pudsning af vinduer og døre foretages henholdsvis fra terræn, terrasser eller tagterrasser. Evt. 
højt siddende ikke vendbare vinduer, vil kunne pudses udefra ved hjælp af teleskop eller 
lign. 
 
Vinduer og glas i døre udføres med sikkerhedsglas i det omfang at gældende lovkrav opfyl-
des. 
 

  
2.8 Terrasser og værn 

Terrasser og tagterrasser udføres med færdig dæk overflade i hårdttræ. 
 
Værn ved terrasser og tagterrasser består af lodrette balustre udført i spinkelt rundjern mellem 
evt. nødvendige stabiliserende sceptre i malet eller galvaniseret stål. Håndlister udføres som 
hårdttræs håndlister. 
 

  
2.9 Udvendige trapper 

Udvendig trapper til kælder til kælder bibeholdes og istandsættes så vidt dette er muligt.  
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Værn ved trappeskakte består af lodrette balustre af spinkelt rundjern mellem evt. nødven-
dige stabiliserende sceptre i malet eller galvaniseret stål. Håndlister udføres i samme materi-
alet som værn eller evt. som hårdttræs håndlister. 
 
Der opføres en ny trappe på vestsiden af vestfløjen. Denne trappe vil ligeledes i sit udtryk 
fremstå med lodrette balustre af spinkelt rundjern mellem evt. nødvendige stabiliserende 
sceptre i malet eller galvaniseret stål. Håndlister udføres også her i samme materialet som 
værn eller evt. som hårdttræs håndlister. 
 

  
2.10 Indvendige trapper  

Indvendig trappe i tårnbygningen tænkes fjernet, for således at udligne og forbinde hen-
holdsvis øst- og vestfløjen med niveaufri adgang. Dette skaber et væsentligt bedre flow i 
hele bygningen. 
 
Øvrige trapper, herunder vindeltrappe til restaurantens 1. sal, udføres som åbne trapper i 
malet stål.  
 
Håndlister samt lodrette balustre mm. tænkes udført med et slægtskab til udvendige værn, 
dvs. de består ligeledes af lodrette balustre af spinkelt rundjern, udført i galvaniseret stål. 
Håndlister udføres som hårdttræs håndlister. 
 

  
2.11 Indvendige vægge 

Bærende vægge i den nye vestfløj udføres som præfabrikerede betonelementer og eller in-

situ betonvægge. Ikke-bærende vægge udføres generelt som porebeton vægge og eller 

gipsvægge til spartling og maling. 

 
Vægge ved henholdsvis øst og vestfløjens 1. sal, tænkes udført lette og ikke bærende, for 
således at undgå søjler i forhold til underetagens indretning. 
 
Vægge omkring toiletrum udføres i vådrumsgips eller letbeton og med overflade af glasfilt 
med vaskbar maling. 
 
Vægge omkring brusenicher udføres iht. SBI-anvisning for vådrum. 
  

  
2.12 Gulve  

Der tænkes generelt benyttet flisebelægning og banevare som eksempelvis linoleum som fær-
dige gulvoverflader, afhængig af funktionen af det enkelte rum. I toiletrum udlægges gulvfli-
ser med sokkelklinke. 
 
Gulve opbygges på eksisterende dækkonstruktioner eller nye dækkonstruktioner, udført i be-
ton- eller stål. I den nye vestfløj udføres dæk og etageadskillelse af præfabrikerede dækele-
menter i beton. 
 

  
2.13 Lofter  

Lofter udføres generelt som systemlofter eller lign. evt. med lyddæmpende eller hygiejnemæs-
sige egenskaber i det omfang, den enkelte funktion kræver det. Alternativt kan lofter udføres 
som en mere rustik løsning, hvor installationer indgår synligt i større eller mindre omfang. 
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Sekundære rum hvor der ikke stilles de samme høje æstetiske og funktionelle krav, udføres 
generelt med fast gipsloft. Depoter, teknikrum og lignende rum udføres med en malet over-
flade. 
 

  
3. Brand 
  
3.1 Brandtekniske forhold 

Der henvises til henholdsvis: 
Bilag 09 for Brandteknisk redegørelse 
Bilag 10 for Brandplaner 
Bilag 11 for DKV plan 
 

  
4. Konstruktioner 
  
5.1 Konstruktionsandragende 

Der henvises til Bilag 08 for Konstruktionsandragende. 
 

  
5. Installationer 
  
5.1 Tekniske forhold 

Dokumentation for tekniske forhold eftersendes. 
 

  
6. Affald 
  
6.1 Affaldshåndtering generelt 

Der påtænkes at etablere et afgrænset område for håndtering af husholdnings- og erhvervs-
affald i område syd for vestfløjen, dvs. i området der tidligere var præget af privat parke-
ring, og/eller at etablere dette i et hjørne af selve parkeringspladsen nord for bebyggelsen. 
I begge tilfælde vil området for husholdnings- og erhvervsaffald være afskærmet mod indkig 
udefra med eksempelvis en listebeklædning i hårdttræ, som derved fremstår, i udtryk, i sam-
spil med fredskoven. 
 

  
7. Landskab 

 
7.1 Landskabsprojektet og parkering generelt 

Generelt reetableres landskabet efter byggearbejder. 
 
Arealet nord for bebyggelsen indgår som i dag, fremadrettet som parkeringsareal. Parke-
ringsarealet vil blive udlagt og opstreget således at krav til parkeringsdækning for såvel stan-
dard parkeringspladser, som krav til handicap parkeringspladser mv. overholdes.   
 
I gårdrummet på sydsiden af kulturcenteret, arbejdes der ud over terrassen med simple land-
skabelige elementer, der således vil fungere som bindeled mellem bygningen og fredssko-
ven. 
 

  
8. Dispensationer 
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8.1 Dispensation for arealfredning 
Der ansøges overordnet om dispensation til at bevare- og gennemføre en gennemgribende 
renovering af bygningskomplekset Det tidligere Danmarks Akvarium. 
 
Der henvises til Dispensationsansøgning for arealfredning ved bilag 12 
 

  
8.2 Dispensation for bevaringsbestemmelser 

Der ansøges om dispensation til at nedrive den nuværende kontor- og værkstedsfløj mod 
vest og genopføre en ny bygning jf. Lokalplan 410 §3 Anvendelse stk. 3.3. 
 
Der henvises til Dispensationsansøgning for bevaringsbestemmelser ved bilag 12 
 

  
 



Relateret document 4/9

Dokument Navn: Tegningsmateriale.pdf

Dokument Titel: Tegningsmateriale

Dokument ID: 2497197











5

FA C A D E R  N O R D  O G  S Y D  FA C A D E  1:200

 FA C A D E  N O R D  1:200

 FA C A D E  S Y D  1:200



6

FA C A D E R  Ø S T  O G  V E S T  FA C A D E  1:200

 FA C A D E  Ø S T  1:200

 FA C A D E  V E S T  1:200



 S N I T  D D  1:200

00

7

 S N I T  D D

S N I T  S N I T  D D  1:200



Relateret document 5/9

Dokument Navn: Ansøgning om dispensation 

fra arealfredning.pdf

Dokument Titel: Ansøgning om dispensation 

fra arealfredning

Dokument ID: 2497194



   
 

1 / 3 
Ref/k

ode: 

P:\NPV 1401\Dok\04 Myndigheder\04-01 

Byggetilladelse\Myndighedsandragende_rev 2018-10-08\Bilag 12_Dispensation 

fra arealfredning_A.docx 

 

 

Dispensation fra Arealfredning, Bilag 12 
 
Det tidligere Danmarks Akvarium             Nordhavn den 24. august 2018 rev. den 8. oktober 2018 
 
 
Det tidligere Danmarks Akvarium i Charlottenlund har gennem de sidste år fremstået tomt og forladt efter udflytningen 
til Amager, hvor den Blå Planet nu varetager udstilling og akvarier.  
 
Danmarks Akvarium har en lang historie med den oprindelige hovedbygning, opført i 1937-1939. Siden er der 
blevet tilbygget over flere omgange. I 1954 fulgte en tilbygning mod Slotsparken. Hajbassinerne mod syd blev 
etableret i 1973-1974, og endelig blev facaden mod øst åbnet i 1988-1989.  
 
De enkelte udbygninger er aflæselige i facaderne. De ældste dele er mest overbevisende, hvor særligt tårnet er 
bygningens tyngdepunkt. Omkring dette underordner den øvrige bygnings-masse sig. Tårnet markerer samtidigt 
hovedindgangen mod parkering og ankomst. Mod øst er skabt en stor og for stedet ubalanceret glasfacade.  
 
Den indvendige bygningsmasse er af svingende kvalitet. Områder er brugbare, men utidssvarende. Andre dele er 
nedbrudte og skadede af de mange år med akvarier og forskellige kemiske påvirkninger. Derud over er der fugt og 
skimmel. Bygningen er i en tilstand, hvor det må konstateres, at der skal sættes ind nu.  
 
En vurdering af det samlede bygningskompleks vil henlede opmærksomheden på, at nogle udbygninger er sket i 
respekt for den eksisterende bygningsmasse, og andre må vurderes at være i konflikt med og ude af tråd med 
arkitekturen på stedet.  
Vil man skabe nye aktiviteter og styrke den oprindelige arkitektur, skal man skabe sammenhæng i bygningsmassen. 
Derfor skal der tilvejebringes en ny overordnet plan for det interessante bygningskonglomerat - som helhed.  
 
På den baggrund har Vilhelm Lauritzen Arkitekter i samarbejde med NPV udarbejdet et forslag til en 
gennemgribende renovering af bygningskomplekset, hvor bygningernes særlige arkitektoniske kvaliteter fremhæves 
og forstærkes i stor respekt for især den originale akvariebygning fra 1939. Det handler samtidigt om, at den øvrige 
bygningsmasse løftes arkitektonisk, således at det samlede billede bliver harmonisk.  
 
De nye funktioner, som bygningen fremover kommer til at indeholde, har krævet at enkelte facader åbnes mod 
skoven samt parkeringspladsen mod nord.  
Endvidere er kontor- og værkstedsfløjen mod vest fjernet og erstattet af en ny bygning, der skalamæssigt 
underlægger sig hovedbygningen og samtidig med respekt, trækker referencer til de eksisterende bygningers 
facadeudtryk, opført henholdsvis i 1939 og 1954. 
 
Denne ændring er foretaget ud fra ønsket om at skabe en større sammenhæng på de enkelte etager samt at 
forstærke harmonien i den samlede bygningskomposition. 
 
I denne vestvendte fløj etableres et kulturelt center, med international jazz som det primære hovedomdrejningspunkt, 
kultur centeret kan også benyttes til andre kulturelle events, så som eksempelvis kunstudstillinger eller andre former for 
udstillinger. Det kulturelle center er tænkt således at det til en hver tid kan smelte sammen med restauranten i den 
østvendte fløj, i det omfang et arrangement kræver det og derved dannes et naturligt flow mellem kultur og mad. 
 
Hovedfunktionerne vil, efter ombygningen, bestå af restaurant, kultur samt fitness. I forbindelse med kultur afsnittet 
etableres der på vesfløjens 1. sal et tilsvarende aktiv til kulturcenteret, hvilket ligeledes vil blive benyttet til kulturelle 
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arrangementer, dog i en lidt mindre skala end i stueplan. Denne 1. sal muliggør flere simultane kulturelle aktiviteter 
af samme eller forskelligartet karakter. 
 
Fitness placeres i kælderen, og får også indgang fra nord i forbindelse med eksisterende indgangsparti. 
Kælderetagen har enkelte steder en større etagehøjde. Her bæres det overliggende af en simpel søjlekonstruktion og 
dermed et særligt volumenoverskud. Det vil give fitnessudøvere god plads til udfoldelse, suppleret med lys og luft. 
 
Det har været højt prioriteret, at det ombyggede akvarium fortsat udtrykker sig som én samlet bygningskomposition, 
og at stedets helt særlige karakter respekteres, herunder at den direkte kontakt til fredsskoven behandles nænsomt. 
Samtidig har det været nødvendigt at ændre bygningens meget lukkede fremtoning, så de nye funktioner kommer til 
sin ret, giver fornuftige udsigtsforhold samt fortæller historien om tranformationen. Samtlige facadehuller er etableret, 
så der skabes balance mellem bygningens tyngde og åbne partier.  
 
Mod vest (ind mod slotsparken) åbnes bygningen, primært for at skabe lys til restauranten. I forbindelse med 
vinduesåbningerne etableres terrasse, der igen står i direkte forbindelse med gårdhaven. Der etableres ligeledes en 
mindre terrasse mod nord. Dette muliggør evt. etablering af 2 mindre restauranter, begge med mulighed for 
udendørs servering. 
 
Hvor området tidligere var præget af privat parkering er det tanken at etablere et en mindre intim gårdhave, stadig 
med stor respektafstand til Slotsparken.  
 
Bygningskomplekset pudses efter ombygningen i hvid nuance som den eksisterende bygning. 
 
Med udgangspunkt i 30érnes enkle og meget ærlige arkitektur har vi haft fokus på at styrke bygningen, således at 
nyere tilbygninger åbnes og vinduessætninger er i tråd med netop denne stil. Efter renoveringen skal kompositionen 
vise de klare vertikale og horisontale bygnings-elementer - tårn, base og mure. Placeringen i skoven er den bedste 
ramme for den ny-renoverede bygning. Her ligger den hvide perle med nyt liv. Borgene i området skal benytte dette 
tilbud, og besøgende skal være draget hertil efter en tur på strandvejen, i skoven eller lign.   
 
Teknik på tag er koncentreret til et mindre område på tagfladen og reduceret til minimal højde. Desuden er teknikken 
inddækket for at hindre direkte indkig samt genskin. 
 
Der vil være enkelte eksisterende som nye kælderhalse med trapper til kælder og lign. der i princippet ligger udenfor 
lokalplanens afgrænsning, som er angivet beliggende i den eksisterende facadelinje. Lige så vel som der etableres 
en terrasse på østfløjens nordside og en terrasse på vestfløjens sydside i forbindelse med restaurantdriften og derved 
muliggør udendørs servering. Disse 2 terrasser ligger i princippet også uden for lokalplanens afgrænsning.  
 
Der ansøges derfor overordnet om dispensation til at bevare- og gennemføre en gennemgribende renovering af 
bygningskomplekset Det tidligere Danmarks Akvarium i forhold til områdets arealfredning. 
 
Såfremt ovenstående beskrivelse samt tegningsmateriale giver anledning til spørgsmål eller kræver dybere forklaring, 
stiller jeg naturligvis meget gerne op til supplerende afklaring. 
 
 
Med venlig hilsen 
Torsten Stephensen, Arkitekt MAA/Partner VLA 
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Dispensation fra Bevaringsbestemmelser, Bilag 12 
 
Det tidligere Danmarks Akvarium         Nordhavn den 24. august 2018 
 
 
I forbindelse med bebyggelsens vestfløj etableres et nyt kulturelt center, med international jazz som det primære 
hovedomdrejningspunkt. Vestfløjen er i dag i så dårlig forfatning at det påtænkes at nedrive denne og opføre en helt 
ny bygning, der skalamæssigt underlægger sig hovedbygningen og samtidig med respekt, trækker referencer til de 
eksisterende bygningers facadeudtryk, opført henholdsvis i 1937 og 1954. 
 
Der ansøges derfor om dispensation til at nedrive den nuværende kontor- og værkstedsfløj mod vest og genopføre 
en ny bygning jf. Lokalplan 410 §6 Bevaringsbestemmelser stk. 6.1. 
 
Der henvises til orientering generelt til tegningsmaterialet i nærværende myndighedsandragende og for oplysninger 
om facadeudtryk henvises henholdsvis til facadetegninger nord, syd og vest. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kenneth Hansen 
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To: Jane Christoffersen (jach) (jach@gentofte.dk)
Cc: gentofte@dn.dk (gentofte@dn.dk)
From: jens wiene (jewi@live.dk)
PDFMailHeader Høringssvar Vedr. Kavalergården 1, det tidligere Danmarks Akvarium, matrikelnr. 1a, Charlottenlund.
Sent: 2/26/2019 9:50:51 AM

DN Gentofte har den 12.2.2019 modtaget ovennævnte høring og har følgende bemærkninger til planerne:

DN Gentofte konstaterer, at forudsætningen for byggeplanerne er, at der ikke vil ske en tilbageførsel af området til
Charlottenlund Skov og Slotsparken. Derfor er det af afgørende betydning, at der i videst muligt omfang undgås negative
virkninger på den omgivende natur.

Det fremgår således af høringsbrevet, at skovbyggelinjen forudsættes at blive overskredet med to meter. DN Gentofte kan i
lyset af ovenstående og ud fra det medsendte materiale ikke se tungtvejende grunde til dette og skal derfor modsætte sig en
sådan overskridelse.

DN Gentofte går ud fra, at bygge- og anlægsplanerne under alle omstændigheder gennemføres og realiseres  på en sådan
måde, at det ikke beskadiger den omkringliggende fredsskov - ikke mindst de gamle egetræer, som står tæt på bygningen.
Det betyder bl.a.:

at der  etableres tæt og sikker afskærmning for al byggeaktivitet i de områder, hvor hvert enkelt træ har sit rodnet
samt sikres sammenhæng mellem nærtstående træer. 

at afskærmningen bliver et vilkår i byggetilladelsen og gældende for hele byggeperioden, og at den bliver synet af
kommunen inden opstart af bygge- og anlægsarbejderne. 

at tilsyn løbende gennemføres under udførelsen af byggeriet. 

at afskærmningen som et minimum svarer til træernes rodzone med tillæg af 2 meter

at køreveje overalt i området etableres med køreplader, så jordbunden komprimeres minimalt. 

at eventuelle skader på træer så vidt muligt straffes med bøde af en størrelse, som medfører, at entreprenøren vil
have skærpet opmærksomhed på at overholde de opstillede forholdsregler, idet genplantning (og bøde) ikke på
nogen måde kan kompensere for et eventuelt tab af de gamle træer. 

Venlig hilsen

Jens H. Wiene

Næstformand i DN Gentofte
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To: Jane Christoffersen (jach) (jach@gentofte.dk)
From: Jan Søttrup (jan@sottrup.dk)
PDFMailHeader Sagsnr.: 2018 - 1628
Sent: 2/25/2019 10:20:02 AM
Attachments: Bemærkninger Vedrørende Kavalergården 1 Jan Søttrup.pdf;

Kære Jane Christoffersen, 

Hermed vejledende bemærkninger til Kommunalbestyrelsen vedrørende ansøgning om dispensation fra Lokalplan 410:
Ombygning, tilbygning og anvendelsesændring. 

Med venlig hilsen 

Jan Søttrup 



Charlottenlund, mandag den 25. februar 2019. 

 

Vedrørende Kavalergården 1 - ansøgning om dispensation fra Lokalplan 410 

 

Hermed bemærkninger til det fremsendte materiale: 

Generelt indebærer hele bygningens bevidst frembragte kondemneringsmodne tilstand, at den må 

nedrives og noget nyt opføres, der ud fra tegningerne at dømme bestræber sig på at ligne det hidtidige. 

Af byggesagsbeskrivelsen og følgebrev fra arkitekt fremgår, at der i den nyopførte vestfløj planlægges 

etableret et kulturelt center med international jazz som det primære hovedomdrejningspunkt. Og at 

dette center til enhver tid kan kobles sammen med restauranten, som sydvendt indbefatter terrasse i 

direkte forbindelse med udendørs gårdhave. 

Udover en bemærkning, om at lofter eventuelt udføres med lyddæmpende egenskaber, findes intet 

oplyst om planlagt nødvendig begrænsning af støj fra uden- og indendørs musik. Vi i beboelsen 

Jægersborg Allé 1 FGH, slottets tidligere gartner- og portnerbolig, har som nærmeste nabo til den nye 

udvidede vestfløj naturligvis en særlig interesse i afklaring heraf.  

Tillige anføres det i byggesagsbeskrivelsen, at arealet mellem Akvariebygningen og den af NPV til 

domicil ombyggede Kavalergården (dvs. slottets tidligere eksercerplads) fremadrettet indgår som 

Akvariebygningens parkeringsareal, der vil blive udlagt og opstreget, således at krav til parkerings-

dækning overholdes. Det fremgår ikke, hvem der administrerer parkeringsarealet, NPV eller grundens 

ejer SLKS.  

Hertil bør bemærkes, at køretøjer tilhørende NPV’s 40 medarbejdere, og ved jævnlig mødeaktivitet 

forretningsforbindelser hos NPV, foruden NPV’s fremlejere i Maskinhuset, beboerne i Jægersborg Allé 

1 FGH, samt køretøjer tilhørende hundeluftere ugen igennem dag og aften, allerede udfylder dette 

parkeringsareal. Hertil kommer bade- og kælkesæsoner. 

Tidligere akutte p-pladser mod nord mellem Kavalergården og Vognporten og mod øst i Fredskoven 

(tilhørende Naturstyrelsen) er blevet spærret af udlagte kampesten. Mens parkeringspladser mod syd 

mellem Akvariebygningen og Bilharziosebygningen ifølge byggesagsbeskrivelsen vil blive erstattet af 

affaldssortering og gårdhave.  

Tilføjelsen til det aktuelle parkeringsomfang af talrige til driften forudsatte kunder i den udvidede 

bygnings planlagte fitnesscenter, restauranterne og caféerne med inden- og udendørs servering, samt de 

kulturelle centre, foruden disse aktiviteters medarbejdere, synes at umuliggøre lovgivningens krav til 

parkeringsdækning. Også i tilknytning hertil har vi i beboelsen Jægersborg Allé 1 FGH naturligvis en 

særlig interesse i afklaring heraf.  

Med venlig hilsen 

Jan Søttrup 

Jægersborg Allé 1 H 

2920 Charlottenlund 

Tel: 26 91 39 30 

E-post: jan@sottrup.dk 

 Bilag: 2 fotos af det nuværende parkeringsomfang + adresseliste  

-- AKT 380531 -- BILAG 2 -- [ Bemærkninger Vedrørende Kavalergården 1 Jan Søttrup ] --



NUVÆRENDE PARKERINGSOMFANG / HVERDAG 

 

 

 

NUVÆRENDE PARKERINGSOMFANG / SØNDAG 

 

   



GADENUMRE CHARLOTTENLUND SLOTSHAVE 

 

 

Bygningsnr. 

jf. BBR Adresse Bygningsnavn Lejer (Ejer: SLKS) 

1 Jægersborg Allé 1 Charlottenlund Slot Edora 

3 Jægersborg Allé 1 A  Kavalergården NPV 

2 Jægersborg Allé 1 B Garage/Vognporten NPV 

10 Jægersborg Alle 1 C Bilharziose NPV 

10 Jægersborg Alle 1 D Bilharziose (Baghuset) NPV 

4 Jægersborg Allé 1 E Maskinhuset NPV / Running 26 

5 Jægersborg Allé 1 F, 1. Slotsgartnerbolig Anne Høi Tuxen  

5 Jægersborg Allé 1 G, St. Slotsgartnerbolig Lise Gammeltoft 

5 Jægersborg Allé 1 H, St. Portnerbolig Karin Heiberg og Jan Søttrup 

 

Jægersborg Alle 1 ? Mandskabsbygningen NPV / Running26 

    

   Ejer (Grund: SLKS) 

   Kavalergården 1+3    Akvariebygningen    Jens Schaumann 

 

 

Fastlagt af SLKS ud fra Gentofte kommunes tegninger 

* Det med rødt er ikke endeligt fastlagt 
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