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Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
1  Åbent         Meddelelser fra formanden 
 
002518-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
2  Åbent         Kommuneplan 2013. Forslag. Offentlig høring 
 
017864-2012 
 
 
Resumé 
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 11. oktober 2011 strategi for 
kommuneplanlægningen og at offentliggøre den. Kommunalbestyrelsen vedtog på baggrund af 
den gennemførte høring enstemmigt den 26. marts 2012, at der ikke skulle foretages ændringer i 
strategi for kommuneplanlægningen. I strategien er det anført, at der vil blive foretaget en fuld 
revision af kommuneplanen. 
  
Byplanudvalget behandlede den 1. november 2012 Forslag til Kommuneplan 2013. 
  
Der skal tages stilling til, om Forslag til Kommuneplan2013 skal udsendes i offentlig høring. 
 
Baggrund 
Gentofte-Plan samler de 3 styringsværktøjer budget, kommuneplanlægningen og 
kvalitetskontrakter. Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og 
økonomiske rammer.  
 
Kommuneplanlægningen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan, herunder 
den årlige evaluering og prioritering. Hvert 4. år udarbejdes en strategi for 
kommuneplanlægningen, som grundlag for den efterfølgende kommuneplanrevision. Forslag til 
Kommuneplan 2013 bliver således en del af Gentofte-Plan 2013.  
Derved vil forslag til Kommuneplan 2013 kunne vedtages udsendt til offentlig høring på 
Kommunalbestyrelsens møde i november 2012. Forslaget forventes at blive sendt i høring i 8 uger 
primo januar 2013. Kommuneplan 2013 vil derved kunne blive endeligt vedtaget før sommerferien 
2013. 
  
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 11. oktober 2011, pkt. 2, strategi for 
kommuneplanlægningen og at offentliggøre den. Kommunalbestyrelsen vedtog på baggrund af 
den gennemførte høring enstemmigt den 26. marts 2012, pkt. 2, at der ikke skulle foretages 
ændringer i strategi for kommuneplanlægningen. I strategien er det anført, at der vil blive foretaget 
en fuld revision af kommuneplanen.  
  



  Side 4 af 4 
 

Med udgangspunkt i fokusområderne i den vedtagne strategi for kommuneplanlægningen har  
Byplanudvalget den 16. maj 2012, pkt. 1, drøftet detailhandel og kulturarv og på 
Byplanudvalgsmødet den 7. juni 2012, pkt. 10, drøftet klimatilpasning og stationsnære områder 
samt på et ekstraordinært Byplanudvalgsmøde den 14. juni 2012, pkt. 2, drøftet byens rum, grøn 
strukturplan og bydelsplanlægning, herunder bevaringsplanlægning. På et ekstraordinært 
Byplanudvalgsmøde den 23. august 2012, pkt. 1, fortsatte udvalget drøftelsen af 
bevaringsplanlægning på baggrund af et oplæg fra Kulturstyrelsen. På samme møde 
præsenterede forvaltningen dels de forslag til ændringer af kommuneplanen, som udvalgets 
temadrøftelser har udmøntet sig i, dels de forslag til ændringer, der i øvrigt vil blive foreslået.  
  
På ekstraordinært Byplanudvalgsmøde den 11. september 2012, pkt. 4, fortsatte udvalget 
drøftelsen af bevaringsplanlægning og klimatilpasning. Med udgangspunkt i drøftelsen fremsendte 
Irene Lütken (A), Louisa Schønnemann(B) og Marie Louise Bistrup (u.f. parti) ændringsforslag til 
forslag til Kommuneplan 2013. 
  
Byplanudvalget behandlededen 1. november 2012, pkt. 1, Forslag til Kommuneplan 2013, 
herunder de fremsendte ændringsforslag fra medlemmer af Byplanudvalget samt forslag fra Plan 
og Byg om ændring af de specifikke rammer for Ibstrup ved Jægersborg Allé. 
 
Vurdering 
Forslag til Kommuneplan 2013 er opbygget efter samme princip som Kommuneplan 2009.  
  
Forslag til Kommuneplan 2013 disponeres med hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og 
en redegørelse for planen. Natur- og Vandhandleplanerne er blevet implementeret i forslaget og 
forskellige elementer fra målområderne, der udfolder visionen – et godt sted at leve, bo og arbejde 
– er samlet i afsnittet Strategi for fysisk planlægning. Der er desuden indføjet nye afsnit om 
klimatilpasning og varmeforsyning. 
  
Endvidere er der en mere detaljeret behandling af de fokusområder, som er indeholdt i strategien: 
 
* Grøn Struktur – som løftestang til sundhed og trivsel  
* Planer for kommunens bydele 
* Kulturarven 
* Byens rum – bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik 
* Trafikale udfordringer 
* Detailhandel 
* Klimaforandringer og bæredygtig udvikling  
 
  
Der er i Forslaget til Kommuneplan 2013 indeholdt nye rammer vedrørende bygninger med delvis 
lodret skel, at indsætte cykelparkeringsnormer i bydelscentre og lokalcentre, samt nye rammer for 
klimatilpasning, herunder bl.a. håndtering af regnvand og sikring ved stormflod. 

Det foreslås, som følge af ændringsforslag fra medlemmer af Byplanudvalget, at der ved den 
endelige vedtagne digitale kommuneplan kan være et link til Kulturstyrelsens hjemmeside. 

De af Byplanudvalget anbefalede ændringer om indføjelse af ny ramme vedrørende 
klimatilpasning: "Det skal af fremtidige lokalplaner, hvor en sådan løsning er hensigtsmæssig, 
fremgå, at befæstede arealer skal etableres med en belægning, som muliggør nedsivning af 
regnvand." - er indarbejdet i bilaget "Rev. Forslag til Kommuneplan 2013" (side 45), og forslag til 
ændring af specifikke rammer for Ibstrup ved Jægersborg Allé er indføjet i bilaget "Rev. Vedtagne 
kompl.tillæg til Kompl. 2009 og rammeændringer i Forslag til Kompl. 2013". 
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Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
  
til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At godkende at Forslag til Kommuneplan 2013 udsendes i offentlig høring med de af 
Byplanudvalget anbefalede ændringer. 

 
  

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 1. november 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde 1. november 2012 
 
pkt. 1: Drøftet. 
 
pkt. 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der således i forslaget 
bl.a. indsættes nye rammer vedrørende bygninger med delvis lodret skel, indsættes 
cykelparkeringsnormer i bydelscentre og lokalcentre, indsættes nye rammer for 
klimatilpasning, herunder bl.a. håndtering af regnvand og sikring ved stormflod, indsættes 
link til Kulturstyrelsens hjemmeside og idet, der i specifikke rammer for Ibstrup ved 
Jægersborg Allé gives mulighed for handel med planter og havebrugsvarer for 
virksomheder på max. 2.000 m2. 
 
3 medlemmer (Louisa Schønnemann Bøttkjær (B), Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern 
Bistrup (udenfor parti) foreslår, at der bør udarbejdes en lokalplan for Hellerup Havn og 
omkringliggende område, med det formål at sikre og fremhæve den helhed, tidsepoke og 
historiske sammenhæng, der er områdets særpræg. 
 
4 medlemmer (Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), Karen Riis Kjølbye (C) 
Peter Michael Fenger (C)) foreslår i stedet, at der i den følgende planperiode gennemføres 
temadiskussioner om udpegede bymiljøer i kommuneplanforslaget og således, at der i 
øvrigt løbende kan udarbejdes handleplaner og/eller lokalplaner for områderne. 
 
3 medlemmer (Louisa Schønnemann Bøttkjær (B), Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern 
Bistrup (udenfor parti) foreslår, at "kystnære områder" side 35, 4. afsnit sidste linie tilføjes: 
"og langs", således at linjen læses: "...omgivende arealer, nødvendige infrastrukturanlæg 
og offentlighedens adgang til og langs kysten". 
 
4 medlemmer (Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), Karen Riis Kjølbye (C) 
og Peter Michael Fenger (C) stemte imod. 
 
3 medlemmer (Louisa Schønnemann Bøttkjær (B), Irene Lütken (A) og Marie Louise Gjern 
Bistrup (udenfor parti)) foreslår, at der side 75 til afsnittet "Kyst" tilføjes følgende: "Sådanne 
skader kan forebygges bl.a. ved aktiv kystsikring, der - hvor det er hensigtsmæssigt - 
udformes, så den samtidigt muliggør færdsel tl fods langs kysten." 
 
4 medlemmer (Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), Karen Riis Kjølbye (C) 
og Peter Michael Fenger (C)) stemte imod. 
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Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Pkt. 1:  
Byplanudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at 
Forslaget til kommuneplan 2013 udsendes i offentlig høring, idet der således i forslaget bl.a. 
indsættes nye rammer vedrørende bygninger med delvis lodret skel, indsættes 
cykelparkeringsnormer i bydelscentre og lokalcentre, indsættes nye rammer for 
klimatilpasning, herunder bl.a. håndtering af regnvand og sikring ved stormflod, indsættes 
link til Kulturstyrelsens hjemmeside og idet, der i specifikke rammer for Ibstrup ved 
Jægersborg Allé gives mulighed for handel med planter og havebrugsvarer for 
virksomheder på max. 2.000 m2.  
 
Pkt 2 a:  
3 medlemmer af Byplanudvalget (Louisa Schønnemann Bøttkjær (B), Irene Lütken (A) og 
Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti)) og 3 medlemmer af Økonomiudvalget (Eyvind 
Vesselbo (V), Marie- Louise Andreassen (B) og Søren B. Heisel (A)) foreslår, at der 
udarbejdes en lokalplan for Hellerup Havn og omkringliggende område, med det formål at 
sikre og fremhæve den helhed, tidsepoke og historiske sammenhæng, der er områdets 
særpræg.  
 
Pkt. 2 b: 
4 medlemmer af Byplanudvalget (Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), 
Karen Riis Kjølbye (C) Peter Michael Fenger (C)) og 4 medlemmer af Økonomiudvalget 
(Hans Toft (C), Kirsten Kierkegaard (C), Pia Nyring (C) og Lisbeth Winther (C)) foreslår, i 
stedet, at der i den følgende planperiode gennemføres temadiskussioner om udpegede 
bymiljøer i kommuneplanforslaget og således, at der i øvrigt løbende kan udarbejdes 
handleplaner og/eller lokalplaner for områderne.  
 
Pkt. 3:  
3 medlemmer af Byplanudvalget (Louisa Schønnemann Bøttkjær (B), Irene Lütken (A) og 
Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti)) og 3 medlemmer af Økonomiudvalget (Eyvind 
Vesselbo (V), Marie-Louise Andreassen (B) og Søren B. Heisel (A)) foreslår, at "kystnære 
områder" side 35, 4. afsnit sidste linie tilføjes: "og langs", således at linjen læses: 
"...omgivende arealer, nødvendige infrastrukturanlæg og offentlighedens adgang til og 
langs kysten".  
 
4 medlemmer af Byplanudvalget (Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), 
Karen Riis Kjølbye (C) og Peter Michael Fenger (C)) og 4 medlemmer af Økonomiudvalget 
(Hans Toft (C), Kirsten Kierkegaard (C), Pia Nyring (C) og Lisbeth Winther (C)) stemte imod.  
 
Pkt. 4:  
3 medlemmer af Byplanudvalget (Louisa Schønnemann Bøttkjær (B), Irene Lütken (A) og 
Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti)) og 3 medlemmer af Økonomiudvalget (Eyvind 
Vesselbo (V), Marie- Louise Andreassen (B) og Søren B. Heisel (A)) foreslår, at der side 75 
til afsnittet "Kyst" tilføjes følgende: "Sådanne skader kan forebygges bl.a. ved aktiv 
kystsikring, der - hvor det er hensigtsmæssigt - udformes, så den samtidigt muliggør 
færdsel til fods langs kysten."  
 
4 medlemmer af Byplanudvalget (Marianne Zangenberg (C), Andreas Just Karberg (C), 
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Karen Riis Kjølbye (C) og Peter Michael Fenger (C)) og 4 medlemmer af Økonomiudvalget 
(Hans Toft (C), Kirsten Kierkegaard (C), Pia Nyring (C) og Lisbeth Winther (C)) stemte imod. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Forslag til Kommuneplan 2013, kortbilag med sidehenvisninger 
 Forslag ændringer, rettelser eller tilføjelser til forslag til Kommuneplan 2013 fra 

udvalgsmedlemmer og fra forvaltnignen, 11.10.2012 
 Rev. Vedtagne Kompl.tillæg til Kompl. 2009 og rammeændringer i Forslag til Kompl. 2013 
 Rev. Forslag til kommuneplan 2013 - 31.08.2012 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
3  Åbent         Lokalplan 341 for Ordrupvej 114. Endelig vedtagelse 
 
042809-2012 
 
 
Resumé 

Forslaget til lokalplan 341 for Ordrupvej 114 har været udsendt i offentlig høring. 

Der skal tages stilling, om forslag til lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg 
foreslåede ændringer. Punktet blev udsat på Byplanudvalgets møde 1. november 2012. 

 
Baggrund 

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012, punkt. 8, blev det enstemmigt besluttet at 
udsende lokalplanforslag 341 i offentlig høring samt at der afholdes borgermøde i høringsperioden. 
Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelsen til boligformål samt mulighed for 
udvalgsvarebutikker i stueetagen mod Ordrupvej. 

  

Lokalplanforslaget er blevet sendt i høring fra den 4. juli til den 7. september 2012.  

  

Den 30. august 2012 blev der afholdt et borgermøde hvor lokalplanforslaget blev præsenteret. På 
mødet drøftedes bevarings forhold for den eksisterende bebyggelse på ejendommen, fremtidige 
anvendelse af disse bygninger samt omfang og placering af fremtidige bebyggelse på 
ejendommen. 
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Ved høringsfristens udløb havde Plan og Byg modtaget 7 høringssvar. Naturstyrelsen Roskilde gør 
opmærksom på at lokalplaner i centerområder skal indeholde bestemmelser om den maksimale 
butiksstørrelse. Kroppedal Museum anmoder om at der gøres opmærksom på museumslovens 
bestemmelser om standsning af byggearbejder hvis man støder på fortidsminder.  

  

Flere høringssvar udtrykker tilfredshed med lokalplanens formål og indhold, men ønsker dog en 
udvidelse af lokalplanens bestemmelse § 7 vedrørende bevaring af bebyggelse og beplantning, 
således at teaterbygningen revurderes og gøres bevaringsværdig.  

 
Vurdering 

Som resultat af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at der indsættes to nye bestemmelser, 
som præciserer omfanget af fremtidig bebyggelse på ejendommen og en tilføjelse, som præciserer 
det maksimale etageareal for de enkelte butikker.  

Desuden foreslår Plan og Byg, at der tilføjes et afsnit i redegørelsen der handler om fund af 
fortidsminder. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At lokalplan 341 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 1. november 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde 1. november 2012 
 
Udsat til behandling på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 19. november 2012 kl. 
16.00. 

 

Byplanudvalget den 19. november 2012 kl. 16.00 

Byplanudvalget møde 19. november 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 
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Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Høringsnotat 
 Høringssvar 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
4  Åbent         Lokalplan 352 for Gentofte Sportspark Nord. Offentlig høring 
 
041565-2012 
 
 
Resumé 

Som led i den forsatte udvikling af Gentofte Sportspark ønsker Kultur- og fritidsudvalget at opføre 2 
lethaller for henholdsvis skatere og rulleskøjteløbere i den nordlige del af sportsparken.  

Da den gældende lokalplan 263 for Gentofte Sportspark ikke giver mulighed for dette er der 
udarbejdet forslag til en ny lopkalplan for den nordlige del af Gentofte Sportspark. 

Byplanudvalget skal på møde tage stilling til om forslag til lokalplan 352 for Gentofte Sportspark 
Nord skal udsendes i offentlig høring. 

 
Baggrund 
Kultur og fritidsudvalget vedtog (enstemmigt) på sit møde den 3. oktober 2012, pkt. 5, den 
reviderede plan for Gentofte Sportspark (fase 3) med etablering af lethaller til rullehockey og 
skatere. Samtidig anmodede udvalget om at det nødvendige plangrundlag snarest mulig 
tilvejebringes. 
  
 
Rulleskøjte lethallen bliver placeret på et området kaldet ”Det Mellemhøje” og vil have et 
grundareal på max 1500 m2, samt en max højde på 15 meter.  
 
Lethallen til skaterne vil blive placeret på Helligdommen og vil ligeledes have et grundareal på max 
1500 m2, samt en max højde på 15 meter. Hallen vil være en åben konstruktion, bestående af et 
stort og fleksibelt centralt rum. Der vil være mulighed for at lukke siderne til i kolde og våde 
perioder. 
  
Sportsparken er omfattet af lokalplan 263 for Gentofte Sportspark. Lokalplanen har ligget til grund 
for udbygningen af fase 1 og 2 herunder givet mulighed for opførelse af ishallen. De ønskede 
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lethaller er imidlertid ikke i overensstemmelse lokalplan 263. Derfor har Plan og Byg udarbejdet 
forslag til lokalplan 352 for Gentofte Sportspark Nord. Forslaget giver mulighed for at opføre de 
ønskede lethaller. 
  
Lokalplanforslaget er i overestemmelse med rammerne for område 5. F1 i Kommuneplan 2009. 
 
Vurdering 
Lokalplanforslaget er screenet for mulige miljøkonsekvenser. Det vurderes, at den ændring i støj 
og trafikmønstre anlæggelsen af de to lethaller eventuelt vil medfører, er af et sådan omfang, at 
der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport af lokalplanforslaget. 

Plan og Byg foreslår, at forslaget udsendes i minimum 8 ugers offentlig høring. 

 
Indstilling 

Plan og Byg indstiller  

til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At forslag til lokalplan 352 for Gentofte Sportspark Nord vedtages og sendes i offentlig høring. 

2. At der holdes borgermøde i høringsperioden. 

 
Tidligere beslutninger 

Byplanudvalget den 1. november 2012 kl. 17.00 

Byplanudvalget møde 1. november 2012 
 
Udsat til behandling på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 19. november 2012 kl. 
16.00. 

 

Byplanudvalget den 19. november 2012 kl. 16.00 

Byplanudvalget møde 19. november 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet det med gult markerede i 
lokalplanforslaget udgår.  

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
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_________________________ 
 
Bilag 

 LP 352 Kortbilag 
 Forslag til lokalplan 352 for Gentofte Sportspark Nord 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
5  Åbent         Anlægsbevilling til indkøb af beholdere til nyt affaldssystem 
 
042251-2012 
 
 
Resumé 

I forbindelse med indførelse af et nyt affaldssystem fra 1. april 2013 skal der indkøbes beholdere til 
dagrenovation og genanvendelige fraktioner.  

Teknik og Miljø indstiller, at der anlægsbevilges midler til indkøb, jf. skema 4.  

 
Baggrund 
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2012, pkt. 6, Resultat af EU-udbud om 
indsamling og transport af husholdningsaffald med kontraktstart 1. april 2013, blev det, ud over 
valg af renovatør, besluttet hvilken type opsamlingsmateriel, der skal anvendes. Dette indebærer, 
at der skal indkøbes miljøbokse, beholdere til indsamling af dagrenovation og genanvendelige 
fraktioner fra alle husstande. 

Vestforbrænding har på kommunens vegne haft indkøbet i udbud, idet Vestforbrænding har stor 
erfaring i indkøb af beholdere. Vestforbrænding har forestået lignende indkøb for andre kommuner. 

 
Vurdering 

To virksomheder har budt på leverencen, og der er foretaget en evaluering af de indkomne tilbud. 
Der forventes underskrevet kontrakt medio december 2012 med den virksomhed, der har afgivet 
det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Prisen har vægtet med 70 % og kvaliteten med 30 %. 

Beholderne skal udbringes i hele kommunen, opdelt i 3 områder med start henholdsvis 1. april og 
31. oktober 2013 samt 1. april 2014. Bevillingen dækker indkøb af miljøbokse, beholdere til 
indsamling af dagrenovation og genanvendelige fraktioner fra alle husstande.Det forventes, at 
indkøb til alle 3 områder vil foregå i 2013. 

 
Indstilling 
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Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til indkøb af beholdere til nyt affaldssystem med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til indkøb af 
beholdere til nyt affaldssystem i 2013.  

  

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2012 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 6. november 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) og 
Mogens Vad (V) tog forbehold. 

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Skema 4 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
6  Åbent         Tillægsbevilling til fjernvarme på 16,5 mio. kr. i udgifter og indtægter 
samt ændring af fjernvarmetarif for 2013 
 
043085-2012 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at 
der tillægsbevilges 16,5 mio. kr. i udgift og indtægt til fjernvarme, samt at taksten for kommunens 
varmekunder øges med 3,25 kr. pr. gigajoule (GJ) til imødegåelse af prisstigning fra CTR på 5,73 
kr. pr. GJ i forhold til den tidligere udmeldte pris. 
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Baggrund 
I februar 2012 meldte CTR ud, at puljeprisen for 2013 ville blive fastsat til 113,34 kr. pr. GJ.  

Prisen fra CTR er siden februar 2012 steget af flere årsager. Hovedårsagerne er indfasning af 
forsyningssikkerhedsafgiften, forventede højere priser fra producenter samt brand på 
Avedøreværket i august 2012. 

Forhøjelserne betyder en prisstigning ved køb af varme fra CTR på 5,73 kr. pr GJ i forhold til den 
tidligere udmeldte pris. For salg af varme til fjernvarmekunder betyder det en prisstigning på 3,25 
kr. pr. GJ. Prisen for køb af varme fra CTR bliver 91,08 kr. pr. GJ. for den variable andel og 28,00 
kr. pr. GJ. for den faste andel. I alt 119,08 kr. pr. GJ. 

Forskellen på stigningen mellem køb og salg skyldes, at Gentofte Fjernvarme ikke betaler fast 
andel for nytilsluttede kunder til CTR i 5 år. 

Prisen for kommunens varmekunder vil efter stigningen udgøre 91,00 kr. pr. GJ for den variable 
andel og 44,25 kr. pr. GJ for den faste andel. I alt 135,25 kr. pr. GJ, hvilket svarer til en prisstigning 
på ca. 4 % i forhold til prisen for 2012. 

På budget 2013 har prisstigningen, og en opjustering af det forventede varmesalg, en påvirkning 
på 16,5 mio. kr. i udgifter og indtægter.  

 
 
Vurdering 
Teknik og Miljø foreslår, at taksten for kommunens varmekunder stiger med 3,25 kr. til 
imødegåelse af merudgiften fra CTR på 5,73 kr. pr. GJ. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der tillægsbevilges 16,5 mio. kr. i udgift og indtægt på budget 2013 

2. At der i budgetoverslagsår 2014 til 2016 indarbejdes 16,5 mio. kr. i udgift og indtægt 

3. At taksten for kommunens varmekunder sættes op til 135,25 kr. pr. GJ 

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2012 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 6. november 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  
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_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
7  Åbent         Anlægsbevilling til projektering af 1. fase af Helhedsplanen for 
Bellevue Strandpark 
 
044345-2012 
 
 
Resumé 
Teknik og Miljø søger om en anlægsbevilling, jf. skema 3, til projektering af 1. fase af 
Helhedsplanen for Bellevue Strandpark, som omfatter istandsættelsen af de kystnære 
konstruktioner. 
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt på møde den 31. maj 2010, pkt. 3, Helhedsplan for 
Bellevue Strandpark. 
 
Helhedsplanen indeholder en samlet plan for de delområder, der indgår i strandparken, herunder 
stranden, bygningerne samt de trafikale forhold i forbindelse med adgang til strandparken. 
 
Helhedsplanen er opdelt i flere faser for at opnå en overskuelig anlægsperiode for de enkelte 
faser. 
 
Helhedsplanen er godkendt af I/S Bellevue Strandparks bestyrelse, som en idé- og arbejdsplan for 
en sammenhængende istandsættelse og udviklingsplan for Bellevue Strandpark. 
 
 
Vurdering 
Det er vurderingen, at fase 1, der omhandler en fornyelse af stranden, etablering af forlande samt 
istandsættelse af de kystnære konstruktioner, er den fase, der er vigtigst at gennemføre inden for 
en kortere tidshorisont, idet dele af de kystnære konstruktioner på stranden er helt eller delvist 
nedbrudte. 
 
Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der igangsættes en projektering af 1. fase 
af helhedsplanen, der omfatter de kystnære konstruktioner. 
  
Der vedlægges en visionsplan 2012, Bellevue Strandpark. 
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3 til projektering af 1. fase af Helhedsplanen for Bellevue 
Strandpark med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 
2012 til renovering af Bellevue Strandpark.   
 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2012 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 6. november 2012 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bellevue Strandpark, Visionsplan 2012 
 Skema 3 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
8  Åbent         Høring og endelig godkendelse af kommunal vandhandleplan 
 
024550-2011 
 
 
Resumé 

Forslag til kommunal Vandhandleplan har været i høring i perioden juni-august 2012. 

Der er indkommet 5 høringssvar, som har medført 2 mindre forslag til ændring af planen. 

Teknik og Miljø indstiller, at Vandhandleplanen med mindre ændringer godkendes. 

 
Baggrund 
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Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. maj 2012, pkt. 37, enstemmigt forslag til 
kommunal vandhandleplan for Gentofte Kommune. Forslaget blev herefter sendt i høring frem til 
den 15. august. 

Der er kommet høringssvar fra Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Patriotisk Selskab og Dansk Møllerforening. 

Naturstyrelsen har bemærkninger til formuleringer vedr. vedligeholdelse af vandløbene og anfører, 
at beskrivelse af Gentofterendens vedligeholdelse er for detaljeret og foregriber senere afgørelser 
eller aftaler, som skal træffes i forbindelse med selve gennemførelse af vandplanen. 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ønsker en passus indføjet om, at søer i Natura 2000-områder 
ikke må anvendes som bassin i forbindelse med ekstrem regn eller som buffer for vandløb i tørre 
perioder. Endvidere ønsker foreningen bekræftet, at 2 kloakoverløb til Gentofte sø lukkes. 

Danmarks Naturfredningsforening tilslutter sig høringssvaret fra DOF. 

Patriotisk Selskab har en række bemærkninger, der primært knytter sig til udformning og grundlag 
for statens vandplaner. Der er ingen konkrete synspunkter på kommunens forslag til handleplan 
men en opfordring til kommunerne om at implementere vandplanerne med kritiske øjne. 

Dansk Møllerforening har en række generelle synspunkter om beskyttelse af vandmøller i 
forbindelse med implementering af vandplanerne.  

 
Vurdering 

Naturstyrelsens bemærkninger har givet anledning til forslag om en konkret ændring af 
formuleringen vedr. Gentofterendens vedligeholdelse, så den bliver mindre detaljeret. Det har hele 
tiden været Teknik og Miljøs hensigt, at der skal udarbejdet et nyt vandløbsregulativ for 
Gentofterenden, når Vandhandleplanen er endelig vedtaget. 

Anvendelse af søer som buffer i forbindelse med kraftig regn kan være et væsentligt virkemiddel i 
forhold til at reducere oversvømmede  kældre og oversvømmelse til terræn. I forhold til søer i 
Natura 2000-områder, skal det naturligvis med stor sikkerhed dokumenteres, at en eventuel 
anvendelse af søen som bassin eller buffer ikke resulterer i forringelser af vand- og naturkvaliteten 
i og omkring søen. Teknik og Miljø mener på dette grundlag, at formuleringerne om anvendelse af 
søer som buffer eller basin bør fastholdes, men at det tilføjes i planen, at det skal dokumenteres, at 
en sø i Natura 2000-området ikke påvirkes negativt, hvis den anvendes som bassin eller buffer. 

Mht. udledning til Gentofte sø er det i Spildevandsplan 2011-14 fastlagt at gennemføre initiativer, 
som væsentlig vil reducere belastning af søen fra den ene udledning - Brogårdsvej-bassinet . For 
den anden udledning - Bassin ved Søbredden - er der ikke i fastsat indsatser i Spildevandsplan 
2011-14, idet overløb fra bassinet er relativt sjældne . 

Patriotisk Selskabs høringssvar giver alene anledning til at gøre opmærksom på, at Gentofte 
Kommune har afgivet bemærkninger til statens vandplan gennem de 2 høringer, der gik forud for 
planens vedtagelse. 

Gentofte Kommune har ingen vandmøller og har derfor heller ingen bemærkninger til Dansk 
Møllerforenings høringssvar. 
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Med disse ændringer indstiller Teknik og Miljø, at Vandhandleplanen endelig godkendes. 

 
Indstilling 

Teknik og Miljø indstiller 

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

At Vandhandleplan for Gentofte Kommune godkendes 

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2012 kl. 17.00 

Teknik- og Miljøudvalget, møde den 6. november 2012 
 
Anbefales til Økonomiudalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Resumé og vurdering høringssvar til forslag til Vandhandleplan(2) 
 Høringssvar til Vandhandleplan - Bilag til udvalgspunkt 
 Revideret Forslag til vandhandleplan efter høring 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
9  Åbent         Økonomisk rapportering pr. 30. september 2012 
 
039772-2012 
 
 
Resumé 
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Med udgangspunkt i det registrerede forbrug pr. 30. september 2012 samt en opfølgning på de 
centrale økonomiske faktorer, forelægger Økonomi den økonomiske kvartalsrapportering pr. 
30. september 2012 til godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september er i november 2012 forelagt fagudvalgene og 
oversendes nu til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse. 

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange 
årligt med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april og 31. august. 

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning konkrete 
tillægsbevillingsansøgninger. 

 
Baggrund 

Formålet med kvartalsrapporteringen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger 
af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle 
situation/udvikling. 

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget incl. givne 
tillægsbevillinger og overførsler fra 2011. 

Rapporteringen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet tilsvarende en opfølgning 
på anlægsprogrammet samt de finansielle poster. 

 
Vurdering 

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det gældende budget behov 
for tillægsbevillinger på 14,8 mio. kr. i merudgifter/mindreindtægter. 

Tillægsbevillingerne fordeler sig således: 

Drift 

Samlet forventes der på det skattefinansierede område mindreudgifter på 7,0 mio. kr.  Heraf 
forventes på serviceudgifterne samlet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. og på øvrige 
driftsudgifter/overførselsudgifter skønnes et merforbrug på 0,8 mio. kr.  

På forsyningsområdet forventes der yderligere et netto mindreforbrug på 4,6 mio. kr. 

Bevægelserne er beskrevet nærmere i vedlagte notat. 

Anlæg 

På anlægssiden anvises der merudgifter på i alt 21,6 mio. kr. på det skattefinansierede område.  

Renter, balanceforskydninger og finansiering 

På det finansielle område forventes samlet en mindreindtægt/merudgift på 4,8 mio. kr.  
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Bevægelserne er beskrevet nærmere i notatet. 

I kvartalsrapporteringen er der ligeledes foretaget en vurdering af omfanget af overførsler til 2013. 
Samlet forventes overførslerne til 2013 at udgøre ialt 225,1 mio. kr., fordelt med 109,0 mio. kr. på 
driftsbudgettet, 219,9 mio. kr. på anlægsbudgettet og -103,8 mio. kr. vedrørende øvrige 
finansposter/NESA-midler. 

 
Indstilling 

Økonomi indstiller: 

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

  

1. At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen godkendes. 

  

2. At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt 14,8 mio. kr. finansieres over likvide aktiver. 

  

  

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Notat kvartalsrapporteringen pr. 30.9 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
10  Åbent         Resultatrapport 2011/12 
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010195-2012 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid forelægger hermed Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen 
2011/12 med henblik på politisk godkendelse. Resultatrapporten for 2011/12 består dels af en 
resultatrapport på kommuneniveau for Gentofte Kommunes skolevæsen og dels af 13 
resultatrapporter, en for hver enkelt skole. Skolebestyrelserne er kommet med udtalelser vedr. de 
13 skolerapporter. 

 
Baggrund 

Hvert år udarbejdes en resultatrapport på kommuneniveau samtidig med, at der udarbejdes en 
resultatrapport for hver enkelt skole. Resultatrapporterne for de enkelte skoler bliver fulgt op af 
skolernes strategi- og handleplaner, og en udviklingssamtale med chefen for skoleområdet. 
Skoleudviklingssamtalerne skal sikre opfølgning på data om skolernes resultater og - med 
udgangspunkt i strategi- og handleplanerne - styrke dialogen mellem Børn, Unge og Fritid og den 
enkelte skoleledelse.  

Resultatrapporten i år sætter fokus på følgende temaer: 

- Børnenes faglige resultater undervejs i og ved afslutningen af deres skoleforløb samt 
undervisningseffekten 

- De unges efterfølgende uddannelsesmønster og - frekvens 

- Den brugeroplevede kvalitet  

- Den organisatoriske kvalitet  

- Specialpædagogisk bistand 

- De tosprogede børn og børn der modtager undervisning i dansk som andetsprog , herunder 
hvordan de tosprogede børn klarer sig undervejs og ved folkeskolens afgangsprøve 

Resultatrapporten på kommuneniveau er vedlagt som bilag. Resultatrapporten på 
Kommuneniveau samt de 13 skolerapporter fremsendes til Børne- og Skoleudvalget i en mappe 
inden mødet i Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2012. Skolebestyrelsernes udtalelser om 
skolens resultatrapport er også vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 

Data i årets resultatrapport viser samlet set, at de fleste unge i Gentofte Kommune opnår en 
ungdomsuddannelse. Eleverne klarer sig godt undervejs og ved afslutningen af deres skoleforløb, 
og de trives i skolerne.  

I resultatrapporten fremgår følgende: 
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 Gentofte Kommune er meget tæt på målet i Gentofte Planen 2012 om, at 95 % skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 I alle fag klarede eleverne sig bedre end eller på niveau med gennemsnittet de sidste tre år.  

 Undervejs i skoleforløbet bliver eleverne fortsat bedre til læsning og matematik. 

 Gentofte Kommune lever allerede op til regeringen og KL’s aftale om, at 96 % skal 
inkluderes.  

 Tyder på, at de to- sprogede elever er løftet fagligt i år, da flere elever dette år klarer sig 
med højere karakterer end i de foregående år.  

 Linjefagsdækningen varierer skolerne imellem.  

 Sygefraværet blandt medarbejderne er faldet. 

I rapporten fremgår der endvidere overvejelser, der kan ligge til grund for prioriteringer i forbindelse 
med den fortsatte realisering af Læring uden grænser.  

Resultatrapporten på kommuneniveau er vedlagt elektronisk som bilag. Notat vedr. 
skolebestyrelsernes udtalelser om skolens resultatrapport er også vedlagt som bilag elektronisk. 

Resultatrapporten på Kommuneniveau samt de 13 skolerapporter er udsendt i en mappe til Børne- 
og Skoleudvalget. Mappen indeholder også skolebestyrelsernes udtalelser til skolerapporterne. 

  

Resultatrapporten for 2012/13 

Det er besluttet, at Gentofte Kommune gennemfører tilfredsheds- og trivselsmålinger hvert andet 
år til resultatrapporten, og nye undersøgelser vil blive gennemført i første kvartal af 2013 til brug for 
den kommende resultatrapport.  

Herudover vil resultatrapporterne fremover (fra 2012/13) indeholde data om alle de unge, der 
afsluttede 9. klasse på en af kommunens folkeskoler, uanset om de siden hen er fraflyttet Gentofte 
Kommune.  

  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At Resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen, 2011/12, drøftes. 

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2012 kl. 17.00 

Drøftet og anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 
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Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at "Resultatrapport for Gentofte Kommunes 
Skolevæsen 2011/2012 godkendes". 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Resultatrapport 2011/12 - Kommuneniveau 
 Skolebestyrelsernes udtalelser til resultatrapport 2012 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
11  Åbent         Frikommune - Forsøgsbeskrivelser på beskæftigelsesområdet 
 
043027-2012 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune har i kraft af sin status som frikommune igangsat en række forsøg på 
beskæftigelsesområdet. Forsøgene er hjelmet i forsøgsbekendtgørelsen på 
beskæftigelsesområdet samt i frikommuneloven, men har ikke tidligere været fremlagt i 
Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i konkret form. 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune er frikommune i perioden 1. januar 2012-31. december 2015. I denne periode 
kan gennemføres forsøg, der har til hensigt at afprøve nye måder at styre opgaveløsningen på. 
Samtlige ni frikommuner har med forsøgsbekendtgørelsen af 1. marts 2012 samt med 
frikommuneloven af 18. juni 2012 fået hjemmel til at gennemføre forsøg inden for en række 
beskrevne områder. Da der er givet brede hjemler og da Gentoftes oprindelige ansøgninger på 
beskæftigelsesområdet ligeledes var brede, orienteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
hermed om de seks konkrete forsøg, som på nuværende tidspunkt er planlagt for 
frikommuneperioden.  
 
Nedenstående forsøg er foreløbig planlagt for forsøgsperioden. De nærmere beskrivelser er 
vedlagt i bilag. 
 

1. Fleksibelt og individuelt tilrettelagt kontaktforløb  
2. Individuel opfølgning i sygedagpengesager  
3. Borgerens eget kontaktforløb – mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet  
4. Tværgående og koordineret sagsbehandling  
5. Virksomhedspraktik i op til 13 uger for forsikrede ledige  
6. Én fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter 

 
Da det er muligt at søge kopiforsøg – forsøg, som er søgt og godkendt af andre frikommuner – 
frem til 31. december 2013, kan der i den kommende tid komme flere forsøg til. Desuden kan der 
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komme forsøg under det såkaldte forsøgstema, hvor frikommunerne på beskæftigelsesområdet 
har udarbejdet forsøgsansøgninger i samarbejde med KL. 
 
Vurdering 
Der iværksættes en vifte af forsøg på beskæftigelsesområdet, som rammer bredt over Jobcentrets 
målgrupper og som spænder fra forholdsvis små og konkrete forsøg til større og mere forsøgs- og 
udviklingsorienterede forsøg. Fælles for alle forsøgene er, at de forventes at give en effekt på 
beskæftigelsesindsatsen og/eller at mindske de uhensigtsmæssige form- og proceskrav, der 
tidligere har været på området. Det er Social & Sundheds vurdering, at forsøgene vil bidrage til en 
mere effektiv indsats, der samtidig vil opleves som mere meningsfuld for såvel borger som 
medarbejder. 
 
Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At orientering om frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger 

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 kl. 18.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 9.1: Borgerens eget kontaktforløb - mulighed for at vælge form og indhold i kontaktforløbet 
 Bilag 9.2: En fælles modtagelse for Jobcenter og Ydelsescenter 
 Bilag 9.3: Fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb 
 Bilag 9.4: Individuel opfølgning i sygedagpengesager 
 Bilag 9.5: Tværgående og koordineret sagsbehandling 
 Bilag 9.6: Virksomhedspraktik i op til 13 uger for forsikrede ledige 

 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
12  Åbent         Betaling af Vejafvandingsbidrag 
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048284-2012 
 
 
Resumé 

Det indstilles at efterbetale det nedsatte krav på ca. kr. 5,6 mio. kr. vedrørende 
vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2010 til Nordvand. 

  

 
Baggrund 

Som nævnt under dagsordenspunkt 12 på Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2011 
har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varslet et krav mod Gentofte Kommune (og en række 
andre kommuner) vedrørende kommunens betaling af vejafvandingsbidrag for 2007-2010. 
Vejafvandingsbidraget er kommunens betaling til spildevandsområdet (Nordvand) til dækning ad 
de udgifter, som tilledningen af regnvand fra vejene påfører kloaksystemet.  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anførte i det oprindelige udkast til afgørelse, at Gentofte 
Kommune i perioden 2007-2010 havde betalt i alt ca. 13 mio. kr. for lidt i vejafvandingsbidrag.  
 
Gentofte Kommune har efterfølgende gjort indsigelse mod udkastet til afgørelse, og Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen har på denne baggrund nedsat kravet til ca. 5,6 mio. kr. i deres reviderede 
afgørelse, idet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dog fastholder, at vejafvandingsbidraget 
fastsættes til 8 % af udgiften til kloakledningsanlæggene.  
 
Hvis Gentofte Kommune efterbetaler beløbet til Nordvand senest den 20. november 2012, er 
sagen afsluttet i forhold til Forsyningssekretariatet. I modsat fald bliver beløbet indberettet til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, og Gentofte Kommunes statstilskud for 2013 vil blive reduceret 
med ca. 5,6 mio. kr.  Da betalingen til Nordvand skal ske inden 20. november 2012 anmodes om 
tilladelse til at betale udgiften umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling. 

 
Vurdering 

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt ankemuligheder mv, men det står fast, at afgørelsen 
ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. En eventuel klage kan således kun 
indbringes for domstolene. 
 
Det anbefales blandt andet på denne baggrund og på baggrund af, at kommunens statstilskud for 
2013 under alle omstændigheder vil blive reduceret hvis der ikke sker efterbetaling, at efterbetale 
det væsentligt nedsatte beløb til Nordvand. Forvaltningen vil samtidig fortsætte dialogen med bl.a. 
KL og Miljøministeriet om grundlaget for fastsættelsen af såvel det hidtidige som det fremtidige 
vejafvandingsbidrag.  

 
Indstilling 

JURA og Økonomi indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At det nedsatte krav på kr. 5.619.000 vedrørende vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2010 
efterbetales til Nordvand med finansiel dækning over den til formålet afsatte betingede bevilling på 
5.000.000 kr. samt over likvide aktiver på 619.000 kr. 

 
Tidligere beslutninger 

Økonomiudvalget den 19. november 2012 kl. 17.00 

Økonomiudvalget, den 19. novmeber 2012 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
14  Åbent         Ansøgning om midler til etablering og drift af et talentkraftcenter i 
Badminton 
 
040567-2012 
 
 
Resumé 
Skovshoved Idrætsforening (SIF Badminton) og Gentofte Badminton Klub (GBK) søger om tilskud 
til oprettelse og drift af et talentkraftcenter under Badminton Danmark for områdets mest 
talentfulde spillere, som har lysten og viljen til at prøve det fulde talent af.   
 
Målet med talentkraftcentret er at udvikle de bedste talenter i den nordlige del af storkøbenhavn, 
således at de senere kan begå sig på Badminton Danmarks landholdstræning i Brøndby og på sigt 
udvikle sig til topspillere i verdenseliten. De involverede foreninger får stillet et antal pladser til 
rådighed for deres mest talentfulde spillere.  
 
Fællestræningen forestås af idrætsprofilen Peter Gade, som indstiller en succesfuld 
badmintonkarriere ved udgangen af 2012. Der vil være 3 – 4 ugentlige fællestræninger, fordelt 
mellem de to foreningers respektive lokaliteter. Herudover vil der også være fokus på individuel 
rådgivning, målsætning, life skills og fysisk træning. 
Peter Gade har endvidere indvilliget i at deltage i 4-6 events i Gentofte Kommune årligt.  
 

Talentkraftcentret starter op i 2013 og fungerer i første omgang frem til udgangen af 2015, idet 
kontinuiteten i talentarbejdet er central for at udvikle kommende topspillere. Foreningerne søger 
om et årligt tilskud på 250.000 kr. til centret.  
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Baggrund 
GBK, SIF og Charlottenlund Badminton Klub modtog i 2011 30.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt 
og motion til et pilotprojekt omkring fællestræning for foreningernes talenter i sæsonen 11/12 med 
Peter Gade som træner.  
 
Projektet blev en succes og er medvirkende årsag til, at GBK og SIF nu søger om midler til 
etablering og drift af et talentkraftcenter under Badminton Danmark.  
 
Der er ikke kapacitet på landsholdscentret i Brøndby til i større grad, at medvirke til udviklingen i 
den afgørende fase fra national talentspiller til international medaljekandidat. Badminton Danmark 
arbejder derfor i samarbejde med områdets foreninger på at få skabt en platform for 
talentudvikling, hvor en større gruppe af talenter får mulighed for at få udfoldet deres talent.   
 
Det er vigtigt for Badminton Danmark og ikke mindst de involverede foreninger, at talentkraftcentret 
skal være en del af lokalmiljøet, således at det indgår i en konstruktiv interaktion med det 
fundament, det hviler på, og det samtidig udgør en kulturbærende funktion.  
 
Badminton Danmark og foreningerne ser det som en unik mulighed at få tilknyttet Peter Gade, som 
i kraft af egen karriere har en masse værdifuld viden og mange erfaringer, som kan komme de 
unge talenter til gode. Peter Gade er indskrevet på badminton forbundets fast track uddannelse for 
nuværende og tidligere elitespillere. 
 
Der er budgetteret med årlige udgifter på mellem 610.000 - 660.000 kr. heraf dækker GBK/SIF 
240.000 - 290.000 kr. og Badminton Danmark har siden sidste KUF-møde øget deres økonomiske 
støtte fra 60.000 kr. til 100.000 kr og fortæller at 65% af støtten stammer fra Team Danmark 
midler. Budgettet dækker løn til Peter Gade (ca. 400.000), løn til anden træner (ca. 100.000) og 
fjerbolde (ca. 100.000). Det er undersøgt om klubberne evt. kunne bidrage med mere, men begge 
klubber angiver pt. ikke at kunne løfte mere økonomisk.  
  
Brugen af træningsfaciliteter kommer ikke til at betyde noget for andre  brugere, da tiden dels er 
morgentræningstid, hvor der er plads, dels ligger i den tid, hvor talenterne i forvejen har træning. 
CBK er ikke involveret i projektet, da de efter eget udsagn pt. ikke har setuppet til det. 
Pt. støtter Gentofte Kommune et lignende kraftcenterprojekt med sejlsport, og blandt de øvrige af 
Gentoftes idrætsforeninger kan man forestille sig, at SISU og Gentofte Volley ville kan initiere 
lignende projekter, omend begge klubber allerede har et godt talentudviklingsmiljø. Hellerup 
Fægteklub, HIK, SIF og Gentofte Svømmeklub har allerede etableret lignende forhold med 
professionelle trænere. 
  
 
Vurdering 
Etableringen af et talentkraftcenter i Gentofte Kommune med deltagelse af to af kommunens 
badmintonklubber giver på sigt en række udviklingsmuligheder for sporten lokalt. Foreningerne kan 
i fællesskab skabe virkelig gode rammer og vilkår for kommunens talenter med en kendt 
idrætsprofil som Peter Gade i spidsen.  
 
BUF ser det endvidere som et stort aktiv, at Peter Gade har indvilliget i at deltage i 4 – 6 events 
årligt i kommunen. Peter Gade er et kendt og respekteret idrætsnavn, som kan være med til at 
inspirere og motivere børn og unge til et aktivt idrætsliv.  
  
Badminton Danmarks støtte på yderligere 40.000 reducerer den andel Gentofte Kommune 
eventuelt skal bidrage med. 
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Tiltaget understøtter også flere af målsætningerne i idræts- og bevægelsespolitiken om bl.a. at: 

  understøtte kommunens eliteklubber i deres talentarbejde  
  skabe rammer for tværgående samarbejde klubberne imellem 
  vil styrke foreningerne i at fastholde de unge i foreningerne 

Børn, Unge og Fritid har opstillet tre mulige scenarier. 
 
 
1) At KUF støtter projektet med 210.000 det første år og derpå evaluerer projektet mhp. at vurdere 
projektet fortsat skal støttes. 
  
2) At KUF støtter projektet med en mindre andel, fx. 150.000 kr. de første to år, hvorpå projektet 
evalueres inden der tildeles yderligere støtte. 
  
3) At KUF afviser projektet. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Kultur og fritidsudvalget: 
 
At ansøgningen fra GBK og SIF drøftes og besluttes.  
 
Tidligere beslutninger 

Kultur- og fritidsudvalget den 3. oktober 2012 kl. 17.00 

Punktet blev udsat til behandling på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 7. november 
2012. 

 

Kultur- og fritidsudvalget den 7. november 2012 kl. 17.00 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte at støtte projektet med 150.000 kr. de to første år, 
under forudsætning af at Peter Gade er tilknyttet projektet.  
Eyvind Vesselbo (V) undlod at stemme.  
 
Eyvind Vesselbo (V) begærede punktet i Kommunalbestyrelsen med følgende begrundelse: 
At Gentofte Badminton Klub (GBK), Skovshoved Idrætsforening (SIF), Charlottenlund 
Badmintonklub (CBK) og Peter Gade skal behandles ordentligt og derfor skal den 
oprindelige ansøgning støttes med 250.000 kr. frem til 2015 i første omgang.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Kraftcentre Badminton - Peter Gade projekt 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
15  Åbent         Godkendelse af plejefamilier 
 
046277-2012 
 
 
Resumé 

Spørgsmål fra Eyvind Vesselbo vedrørende ønske om politisk principiel drøftelse. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget: 

At sagen drøftes.  

 
Tidligere beslutninger 

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2012 kl. 17.00 

Drøftet.  
Eyvind Vesselbo (V) ønskede følgende drøftet principielt i Kommunalbestyrelsen:  
Skal Gentofte Kommune fortsat placere børn i familiepleje, der har fået frataget deres 
generelle godkendelse af opholdskommunen. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
16  Åbent         Udtrædelse af Folkeoplysningsudvalget, november 2012 
 
040225-2009 
 
 
Resumé 
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Jan Carstens ønsker at udtræde som medlem af Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010 - 2013, 
da han er udtrådt af SIG's bestyrelse. 

 
Det indstilles, at Hanne Grønne Leth indtræder i Folkeoplysningsudvalget i stedet for Jan Carstens 
som repræsentant for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, og at Bo Bay samtidig 
udpeges som ny suppleant for Kate Skavin. 

  

 
Baggrund 

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde udpeger 4 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, 
og heraf udpeger idrætten ved Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 3 
medlemmer (det ene medlem deler pladsen med spejderne).  

Da Jan Carstens er udtrådt af SIG ønsker han at udtræde af Folkeoplysningsudvalget. SIG har 
indstillet Hanne Grønne Leth til at indtræde i Folkeoplysningsudvalget i stedet for Jan Carstens.  

Hanne Grønne Leth er i forvejen udpeget som suppleant for Kate Skavin 
til Folkeoplysningsudvalget, og SIG indstiller derfor, at Bo Bay i stedet indtræder som suppleant for 
Kate Skavin.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kommunalbestyrelsen:  

1. At Hanne Grønne Leth indtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget i stedet for Jan 
Carstens, og  

2. At Bo Bay udpeges som ny suppleant for Kate Skavin til Folkeoplysningsudvalget. 

 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
13  Lukket         Uddeling af Ældreprisen 2012 
 
045841-2012 
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_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
17  Lukket         Godkendelse af plejefamilie 
 
046277-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
18  Lukket         Køb af Vejareal  
 
020833-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2012 
 
19  Lukket         Evt. salg af fast ejendom  
 
023377-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
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