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Indholdsfortegnelse 
 

Kommunalbestyrelsen 
 
 

den 17. december 2007 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Meddelelser fra formanden

2 Lokalplan 302 for de engelske rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl. Offentlig 
fremlæggelse

3 Forslag til lokalplan 304 for Rygårdscentret. Offentlig fremlæggelse
4 Byfornyelse - Kriterier for prioritering af ansøgninger 2008.
5 Lokal Agenda 21 Strategi 2007
6 Anlægsbevilling SKUB Fase 4 - 2008 (SKUB)

7 Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af udbud vedr. 
Skovgårdsskole og hal (SKUB)

8 Anlægsbevilling på 49.000 kr. til Tattersall til renovering af ridebunde
9 Sansehave på Søndersøhave - resultat af licitation. Fornyet indstilling
10 Anlægsbevilling til cykelstirenovering i 2008
11 Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2008
12 Anlægsbevilling til renovering af vandledninger i 2008
13 Anlægsbevilling til renovering af kloakledninger i 2008
14 Anlægsbevilling til renovering af veje i 2008

15
Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og armaturer i 2008 i 
forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger på 
tidligere amtsveje

16 Anlægsbevilling til udskiftning af signalanlæg i 2008
17 Anlægsbevilling til udskiftning af signalanlæg i 2008 på tidligere amtsveje

18 Anlægsbevilling på 300.000 kr. til forbedring af trafikforhold omkring 
fritidscenter på Gersonsvej

19 Anlægsregnskab for SKUB Fase 4 - 2006 (SKUB)
20 Gentofte Kommunes Trafikpolitik, Forslag til trafikpolitik
21 Repræsentation i Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø

22 Valg af medlemmer samt godkendelse af vedtægter for I/S Bellevue 
Strandpark

23 Åben Rapport fra Undersøgelsesgruppen vedr. ambulanceudrykninger

24 Salg af fast ejendom
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
1  Åbent   Meddelelser fra formanden 
 
046268-2006 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
2  Åbent   Lokalplan 302 for de engelske rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl. 
Offentlig fremlæggelse 
 
009915-2007 
  

 

Resumé
Plan har udarbejdet forslag til lokalplan 302 med det primære formål at fastholde 
området som et attraktivt rækkehusområde for helårsbeboelse, herunder at sikre den 
særlige bevaringsværdige bebyggelse i området. 

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om 
forslaget skal vedtages til offentlig fremlæggelse.  

Baggrund

De Engelske Rækkehuse består af to karréer rækkehuse ved Dyrehavevej, i alt 62 
huse med høj kælder, stue og 1 sal. De fremskudte midter og hjørne huse har afvalmet 
saddeltage og enkelte huse har mulighed for udnyttelse af tageetagen, idet det er 
muligt at komme ud på et fladt tag. Husene, der er opført i 1903, er bygget efter 
engelsk forbilleder og er kommunens første rækkehusbebyggelse. Husene fremstår i 
dag stadig som en ensartet bebyggelse, og som en af kommunens mere markante 
rækkehuskvarter med mange detaljer og et varieret facadeudtryk. 

I kommuneatlaset er husene registreret i kategori 2 og er derfor udpeget som 
bevaringsværdige. 

I Kommuneplan 2005 er De Engelske Rækkehuse omfattet af rammeområde 2. B 21 i 
sin helhed med bolig som generel anvendelse og tæt/lav som specifik anvendelse. 

Det maksimale antal etage er 2½, den maksimale bygningshøjde er 16 meter og det 
angives som bemærkning, at der ikker er tilladt at opføre yderligere bebyggelse 
bortsæt fra mindre bygninger som carporte og udhuse, samt at der er 
bevaringshensyn.  

Området er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.  

Bygningsudvalget har på mødet den 16. november 2006, pkt.3, besluttet at nedlægge 
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_____________________ 

§14 forbud mod, at der på ejendommen De Engelske Rækkehuse ved Dyrhavevej 
etableres tagterrasse på den flade del af bebyggelsens tage. Bygningsmyndigheden 
har med brev af den 20. december 2006 meddelt ejeren af Vitus Berings Allé 26, at det 
er nedlagt forbud efter planlovens § 14.  

Byplanudvalget har på mødet den 12. april 2007 pkt. 4, bemyndiget Plan til at 
udarbejde en bevarende lokalplan for De Engelske Rækkehus som skal sikre at 
områdets arkitektur, byrum og helhedspræg bevares, samt at fastlægge bebyggelsen 
som bevaringsværdig. 

Den 12. september 2007 blev afholdt et informationsmøde med ejer/lejere i området, 
hvor det blev drøftet hvilket indhold, der ønskes i en bevarende lokalplan for De 
Engelske Rækkehuse. 

Lokalplanforslag er blevet udarbejdet i sammarbejde med Christiansholms 
Villakarreers Ejerforening, som har hjulpet Plan med tegninger og tekniske data. 

Vurdering
Lokalplanen indeholder bestemmelser angående bebyggelsens ydre fremtræden, som 
bland andet forhindrer etablering af tagterrasser på rækkehusene, idet et sådant tiltag 
ville gå imod ønsket om at bevare facadernes originale karakter. 

Lokalplanen er i overenstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplanen. 

Plan foreslår, at forslag til lokalplan 302 vedtages til offentlig fremlæggelse. 

Indstilling
Plan indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At forslag til loklaplan 302 vedtages til offentlig fremlæggelse.  
2. At der afholdes borgermøde om planforslaget i høringsperioden.  

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. 

Tidligere beslutninger
 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Byplanudvalget, den 6. december 2007.  
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der 
indstættes en max. højde for hegn mod Dyrehavevej, jf. lokalplanforslaget Â§ 
9.4.  
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007.  
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der i bestemmelsen forudsættes, at 
højden på det nævnte hegn ikke må være højere end 1,60 m. 

Bilag Forslag til Lokalplan 302 by 061207 Åben i Captia
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
3  Åbent   Forslag til lokalplan 304 for Rygårdscentret. Offentlig fremlæggelse 
 
031080-2007 
  

 

 

Resumé
Der er udarbejdet forslag til en lokalplan, der giver mulighed for at Rygårdscentret kan 
udvides med 40 nye plejhjemsboliger. Der skal tages stilling til, om planforslaget kan 
udsendes i offentlig høring. 

Baggrund
Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 1. marts 2007, pkt 4, at udarbejde 
lokalplan, der giver mulighed for opførelse af et af Socialudvalget tiltrådt 
skitseprojekt indeholdende en tilbygning med 40 plejehjemsboliger placeret mod Niels 
Andersens Vej. Det vedtoges endvidere, at berørte naboer orienteres om 
skitseforslaget inden et planforslag udsendes i offentlig høring. 

Der har den 12. april 2007 været afholdt dialogmøde med naboerne. På mødet blev 
det bl.a. fremført, at byggeri mod Niels Andersens Vej vil virke bastant i forhold til 
naboer og det grønne vejbillede. På baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet et 
nyt forslag, hvor de 40 boliger placeres som en tilbygning på Rygårdcentrets nordside 
mod Hellerup Kirkegård. Dette forslag drøftedes med naboerne på et møde den 6. juni 
2007.  

I det nye forslag forudsættes bebyggelsen opført i 2 etager over en åben 
parkeringsetage og der tages i vid udstrækning hensyn til bevaringsværdige træer. 
Forslaget blev godkendt med 11 stemmer (C+A+F) for, 1 stemme (John Philip B) imod 
og 3 undlod (V+T+ Eva Hvidt, B) på Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 
2007, pkt 16. John Philip stemte imod med bemærkning om, at der ikke ønskes 
fortætning af området. 

Sagen har afventet en afklaring af fredskovsforholdende på ejendommen. Jægersborg 
Statsskovdistrikt ophævede den 13. juni 2007 fredskovspligten på ejendommen, idet 
man efter besigtigelse fandt, at der ikke er en egentlig skovbevoksning på 
arealet. Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelsen. Naturklagenævnet 
har med skrivelse af 15. november 2007 meddelt, at man har stadfæstet Jægerborg 
Statsskovdistrikts afgørelse om ophævelse af fredskovspligten.  

Vurdering

Plan har udarbejdet forslag til lokalplan 304 for Rygårdscentret, der muliggør opførelse 
af bebyggelse i overenstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen godkendte skitser. 
I lokalplanforslaget fastlægges det eksisterende plejehjemsbyggeri som 
bevaringsværdigt.  

Lokalplanforslaget har som formål, at placering og udformning af ny bebyggelse sker 
under hensyntagen til den bevaringsværdige plejehjemsbebyggelse, vejbilledet mod 
Hellerup Kirkegård og villabebyggelsen på Torkel Badensvej. Lokalplanforslaget er i 
overenstemmelse med Kommuneplan 2005 samt forslag til Kommuneplan 2009. Plan 
foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i offentlig høring.  
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
4  Åbent   Byfornyelse - Kriterier for prioritering af ansøgninger 2008. 
 
043045-2007 
  

 

Revideret lokalplan med de vedtagne rettelser i Byplanudvalget og Økonomiudvalget 
er vedhæftet. 

Indstilling
Plan indstiller 

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At forslag til lokalplan 304 for Rygårdscentret udsendes i offentlig høring.  
2. At der afholdes møde med de berørte naboer i begyndelse af høringsperioden.  

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. 

Tidligere beslutninger
 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Byplanudvalget, den 6. december 2007.  
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der 
indarbejdes de på Byplanudvalgets møde vedtagne rettelser, jf. omdelt 
rettelsesblad af den 3. december 2007. 
 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007.  
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der indarbejdes de på 
Byplanudvalgets vedtagne rettelser, jf. rettelsesblad af den 3. december 2007. 

Bilag Rev forslag 304 Rygårdscentret kmb171207 Åben i Captia

Resumé
Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling 
til kriterier til prioritering af ansøgninger om offentlig støtte til bygningsfornyelse i 2008, 
samt bemyndige forvaltningen til at ansøge om størst mulig udgiftsramme til 
bygningsfornyelse i 2008. 

Baggrund

Kriterier for prioritering af ansøgninger 2008 
Kommunalbestyrelsen har i flere år vedtaget og annonceret kriterier til prioritering af 
indkomne ansøgninger til bygningsfornyelse i forbindelse med anvendelsen af den 
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udgiftsramme, som kommunen har fået tildelt af staten.  
  
Plan foreslår, at nedenstående prioriteringskriterier, der svarer til kriterierne i 2007 
vedtages og annonceres i Gentofte Lige NU i januar 2008. Ansøgningsfristen 
fastsættes til 1. april 2008.  
  
Kriterier: 
Ombygning og istandsættelse af væsentlig nedslidt beboelse i etageejendomme med 
installationsmangler, hvor byggearbejderne omfatter etablering af wc, bad og/eller 
varmeinstallationer.  
(Individuel opvarmning i de enkelte lejligheder betragtes i denne sammenhæng som 
installationsmangler) 
  
Friarealforbedring, der skaber og forbedrer udendørs opholdsmuligheder for en større 
gruppe beboere. (Beslutning om etablering af fælles friarealer skal omfatte flere ejendomme) 
  
Istandsættelse af beboelsesejendomme, hvor klimaskærmen er væsentlig nedslidt og 
hvor byggearbejderne omfatter renovering af klimaskærm. Relevante indvendige 
arbejder kan medtages. 
  
Ombygning og istandsættelse af væsentlig nedslidte beboelsesejendomme, der gør 
disse ældrevenlige og handicapvenlige. 
  
Ansøgninger, der har medtaget forslag til økologiske, ressourcemæssige og 
miljømæssige gode løsninger, vil blive prioriteret højst indenfor det enkelte kriterium. 
  
Udgiftsramme 
Ansøgninger om vejledende udgiftsramme skal sendes til Socialministeriet inden 1. 
februar 2008. 
  
Plan foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at ansøge Socialministeriet om 
udgiftsramme inden 1. februar 2008. 
  
Anvisningsret 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2001, at ejere af private 
udlejningsejendomme i Gentofte Kommune – så længe de modtager støtte til 
bygningsfornyelse efter byfornyelseslovens kap. 3 – skal stille hver 4. ledige lejlighed til 
rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer i 
kommunen. Den 1. januar 2004 trådte en lovændring i kraft, så anvisningsretten kun 
gælder i fem år for nye beslutninger. 
  
Beslutninger, hvor der er hjemtaget bindende tilsagnsramme før den 1. januar 2004, 
gælder så længe der modtages støtte efter de gamle regler. 

Områdefornyelse 
Gladsaxe kommune har ansøgt og fået tilsagn om refusionsmidler til områdefornyelse 
af Søborg Hovedgade. På Gladsaxes kommunes økonomiudvalgsmøde den 
23.10.2007 blev det besluttet at anmode socialministeriet om udsættelse et år. 
Intensionen med områdefornyelsen er ifølge deres ansøgning at gøre Søborg 
Hovedgade til Gladsaxes grønne handelsstrøg.   

Vurdering

Da en del af Søborg Hovedgade er beliggende i Gladsaxe kommune og en del i 
Gentofte kommune, ville det ud fra en oplevelsesmæssig betragtning 
være hensigtsmæsigt om den fremtidige forbedring af gadestrøget for såvel den del, 
der er beliggende i Gladsaxe som den strækning, der ligger i Gentofte blev 
udformet /indrettet ud fra en samlet plan.   

Med henvisning til beslutning på Gladsaxe kommunes økonomiudvalgsmøde den 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
5  Åbent   Lokal Agenda 21 Strategi 2007 
 
022299-2006 
  

 
_____________________ 

23.10.2007 om områdefornyelse af Søborg Hovedgade skal Plan foreslår, at Plan 
kontakter Gladsaxe kommune med henblik på et møde for en drøftelse af at indgå i en 
dialog og et samarbejde omkring udformningen af hele Søborg Hovedgade.  

Plan vil efterfølgende orientere udvalget om resultatet af dette møde for en beslutning 
om et evt. samarbejde omkring udformningen af Søborg Hovedgade og evt. ansøgning 
om reservation af refusionsmidler til områdefornyelse for den del af Søborg 
Hovedgade, der ligger i Gentofte kommune.  

Indstilling
Plan indstiller 
  
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  

1. At ovenstående kriterier til prioritering af ansøgninger om offentlig støtte 
til  bygningsfornyelse i 2008 vedtages og annonceres i januar 2008.  

2. At ansøgningsfristen er den 1. april 2008.   
3. At forvaltningen bemyndiges til at ansøge om størst mulig vejledende 

udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2008. 
4. At Plan kontakter Gladsaxe kommune med henblik på dialog/samarbejde 

omkring udformningen af hele Søborg Hovedgade. 

Byplanudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. 
  

Tidligere beslutninger
 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Byplanudvalget, den 6. december 2007.  
 
Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007.  
 
Pkt. 1-4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
6  Åbent   Anlægsbevilling SKUB Fase 4 - 2008 (SKUB) 
 
046064-2007 
  

 

 

 

 

Resumé
Sagen forelægges med indstilling om anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til SKUB-
projektgruppens arbejde i 2008. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har hvert år vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for 
skoleudviklingen og ud- og ombygningen i Gentofte Kommune. Det kommende år 
benævnes det SKUBs Projektprogram 2008. Til varetagelse og gennemførelse af 
opgaver nævnt i programmet er nedsat en SKUB-projektgruppe, der i dette notat 
søges bevilling til. En uddybning af SKUB-projektgruppens arbejde fremgår af SKUBs 
projektprogram - bilag 1. Af projektprogrammet fremgår, hvordan projektgruppen er 
organiseret, hvilke aktiviteter der arbejdes med det kommende år samt hvilke udgifter 
der er indeholdt i budgettet. Formålet med projektgruppens arbejde er at skabe de 
bedst mulige rammer for læring og trivsel for børnene. 

Vurdering
Programmet, der er vedlagt som bilag 1, indeholder aktiviteterne, der gennemføres af 
SKUB-projektgruppen i 2008. Det bliver et travlt år med store byggesager i SKUB-
projektet. Ved den politiske behandling af Skoleplan 2006 blev det vedtaget, at der 
fremover ikke skulle laves en egentlig Skoleplan. I stedet er der lavet det 
projektprogram som er vedlagt som bilag 1.  
  

Budget for projektgruppens arbejde er skønnet i forhold til forbruget de tidligere år 
sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau i 2008. Budgettet for SKUB-projektgruppen i 
2008 er 25 % lavere end sidste år og er på 10,5 mio. kr. (Budget fremgår af bilag 1). 
Aktivitetsniveauet i forhold til byggeri mv. er i 2008 forsat højt. Der forventes samlet aktiviteter 
for ca. 191 mio. kr., hvor der i 2007 forventes aktiviteter for ca. 235 mio. kr.   

Indstilling
Projektgruppen indstiller, 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At der anlægsbevilges 10,5 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteterne i 
projektgruppen 2008  

2. At bevillingen på 10,5 mio. kr. finansieres af SKUBs samlede rådighedsbeløb i 
2008.   

Tidligere beslutninger
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
7  Åbent   Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af udbud vedr. 
Skovgårdsskole og hal (SKUB) 
 
021670-2007 
  

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 03-12-2007/17:00:00 
 
Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2007 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007.  
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag B - SKUBs projektprogram 2008 bilag 1 Åben i Captia

Resumé
Med henblik på at kunne sikre fremdrift på færdigprojektering og udbud søges anlægsbevilling 
3 mio. kr. til Skovgårdsskolen. Der redegøres endvidere for en omdisponering af en bevilling 
givet i juni måned 2007. 

Baggrund
I april 2005 vedtog Børne- og Skoleudvalget under punkt 1 principbeslutning om etablering af 
permanent fritidstilbud med idrætsfaciliteter på Skovgårdsskolen. Oktober 2006 godkendte 
Kommunalbestyrelsen under punkt 6 dispositionsforslag for ombygning, hal og tumlesal samt 
anlægsbevilling til projektering på 6. mio. kr.  
  
Børne- og Skoleudvalget blev marts 2007 punkt 3 orienteret om hallens foreløbige design, og 
godkendte i april 2007 ansøgning om udvidelse af rammebeløb til hallens facadeudtryk. 
Godkendelsen blev givet med forbehold for dispensation fra lokalplan. Beslutningen blev udsat 
på Kommunalbestyrelsens møde 30.4.2007 pkt. 12 på baggrund af et ønske om at se et nyt 
forslag der overholder lokalplanen og sikrer fremdriften i byggeriet. 
  
På Kommunalbestyrelsens møde 25.6.2007 blev anlægsbevilget 6,5 mio. kr. til opstart af 
byggeri på Skovgårdsskolens hal. Det var planen at opdele halprojektet i to dele mhp. at 
forcere tidsplanen for projektet, og at den således ville kunne tjene som genhusning under den 
sidste del af skolens ombygning. På samme møde blev det imidlertid besluttet at bevare det 
store egetræ bag skolen, som står der hvor hallen skulle have været bygget. Der henvises 
vedr. protokol til bilag 1 – oversigt over politiske behandlinger. 

Vurdering

Det har været nødvendigt at omdisponere bevillingen til opstarten af hal byggeriet. Notatet 
forklarer baggrunden herfor. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 

  
Omprojekteringen har gjort, at det tidsmæssigt gav mest mening, at udbyde hal projektet som 
et samlet projekt, frem for at dele det op, og at udbyde det samtidig med hele 
ombygningsprojektet. Endvidere vil det være en fordel for opstart på projektet, at man har 
overstået de værste vintergener. 
  
Der er hidtil forbrugt ca. 5 mio. kr. af anlægsbevillingen på 6,5 mio. kr. Det vurderes, at der er 
behov for at anvende resten af denne bevilling og yderligere 3 mio. kr. til færdigprojektering af 
hal, udearealer og ombygning af Skovgårdsskolen, samt gennemførelse af udbud til 
underentreprenører, herunder færdiggørelse af udbudsmateriale, besigtigelse og spørgerunde, 
projektgranskning, vurdering af indkomne tilbud og indstilling. Således kan projektet fortsætte 
ubrudt frem til ansøgning om anlægsbevilling til det samlede projekt med ombygning og hal, 
der forelægges i februar. 
  
Opmærksomheden henledes på, at hele projektet med de sidste 3 mio. kr. kan 
færdigprojekteres og udbydes, og at der herefter alene på rådgiversiden udestår opfølgning og 
tilsyn på evt. projektændringer. 

Indstilling
Projektgruppen indstiller, 
  
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
1. At der anlægsbevilges i alt 3 mio. kr. til færdigprojektering og gennemførelse af udbud af 
Skovgårdsskolens hal og ombygningsprojekt.  
  
2. At bevillingen på 3 mio. kr. finansieres over SKUBs rådighedsbeløb i 2008.  

Tidligere beslutninger
 
 
Børne- og Skoleudvalget den 03-12-2007/17:00:00 
 
Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2007 
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007.  
 
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag C - Notat. Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af 
udbud vedr. Skovgårdsskole og hal - bilag 2

Åben i 
Captia

Bilag C - Skovgård.Politisk behandlinger - bilag 1 Åben i 
Captia
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8  Åbent   Anlægsbevilling på 49.000 kr. til Tattersall til renovering af ridebunde 
 
045647-2007 
  

 

 

 

 

 
 
_____________________ 

 

Resumé
Tattersall Pony Rideklub ansøger i brev af 21. september 2007 om tilskud til 
renovering af ridebunde på deres indendørs- og udendørs ridebaner. 

Sportsgruppen har behandlet ansøgningen på deres møde den 12. november 2007 og 
anbefaler den til politisk behandling. 

Baggrund
Som klubben beskriver bliver ridebunde trampet i stykker efter et vist tidsrum, således 
at den fjedrende virkning gradvis forsvinder, til skade for hestene og med forøget 
støvgene til gene for ryttere og tilskuere.    

Ansøgning fra Tattersall samt tilbud er vedlagt som bilag. 

Vurdering
Sportsgruppen anbefaler, at der bevilges tilskud til Tattersalls ansøgning om 
ridebanerenovering, gruppen er positiv overfor tilskud til en maskine til vedligeholdelse 
af ridebanerne, men ønsker at se et tilbud.   

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der bevilges 49.000 kr. til Tattersall Pony Rideklub til renovering af deres inden- og 
udendørs ridebane med finansiering over det i investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb for 2007, Klubrum m.v., idrætsanlæg. 

Kultur- og Fritidudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 10. 
december 2007. 

Tidligere beslutninger
 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Kultur- og Fritidsudvalget, 5. december 2007.  
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Ansøgning Tattersall Pony Rideklub vedrørende tilskud til renovering 
af ridebunde

Åben i 
Captia
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
9  Åbent   Sansehave på Søndersøhave - resultat af licitation. Fornyet indstilling 
 
003856-2007 
  

 

 

Resumé
Socialudvalget behandlede på sit møde den 8. november 2007 licitationsresultatet 
vedr. etablering af sansehave på Søndersøhave. Det blev besluttet vælge billigste 
tilbudgiver til at udføre anlægget under forudsætning af, at projektet reduceres, så det 
holder sig indenfor den udmeldte budgetramme. Kommunalbestyrelsen har den 26. 
november 2007 behandlet sagen og besluttet at anmode Socialudvalget om at 
genoverveje sin beslutning om at reducere projektet. 

Baggrund
Sansehaveprojektet har været i udbud hos tre forskellige anlægsgartnere, som havde 
forhåndstilkendegivet, at de var villige til at byde på projektet. 
  
Undervejs i processen faldt den ene tilbudsgiver fra med henvisning til travlhed, så 
forvaltningen har modtaget to tilbud ved licitationen den 24. oktober. Begge tilbud 
ligger over den af kommunen budgetterede anlægs- og driftsudgift. 
  
Det billigste bud kommer fra Anlægsgartnermester Ove Jensen ApS og lyder på 
962.402 kr. for selve haveanlægsentreprisen. Hertil kommer udgifter til tømrerarbejder 
og etablering af vandelementer på 279.000 kr. Samlet altså et bud på 1.241.402 kr. 
inklusiv udgifter til vedligeholdelse 1. år. 
  
Der er budgetteret med 1.058.000 kr. til projektet inkl. driftudgifter for første år. Der er 
således tale om en merpris på 183.402 kr. svarende til godt 17 % over budget.  
  
Socialudvalget besluttede på sit møde den 8. november 2007, at anlægsgartner Ove 
Jensen ApS vælges til at udføre anlægget af sansehaven på Søndersøhave, såfremt 
der kan opnås enighed om en hensigtsmæssig reduktion af projektet svarende til 
183.402 kr., så den samlede udgift holder sig indenfor budgetrammen på de 1.058.000 
kr.  
  
Socialudvalget anbefalede ved samme lejlighed, at Kommunalbestyrelsen gav 
anlægsbevilling på 1.058.000 kr. med finansiering af 830.000 kr. over det resterende 
rådighedsbeløb for 2007 samt 228.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2008. 
  
Kommunalbestyrelsen har efterfølgende på sit møde den 26. november 2007, 
dagsordenens pkt. 12 behandlet sagen og besluttet at anmode Socialudvalget om at 
genoverveje sin beslutning om at reducere projektet med 183.402 kr.  

Vurdering

Det vurderes, at de indkomne tilbud er en realistisk afspejling af det kapacitetspres, 
som gør sig gældende indenfor hele anlægssektoren. Der vil næppe kunne forventes 
væsentligt billigere tilbud, hvis kommune sendte opgaven ud i fornyet licitation. I stedet 
må der enten 1) ske en reduktion af det konkrete projekt svarende til budgetrammen, 
eller 2) der må findes supplerende budgetmidler f.eks. via en omprioritering i den 
samlede bevilling til sansehaver i kommunen eller 3) over puljen til etablering af 
fællesarealer. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
10  Åbent   Anlægsbevilling til cykelstirenovering i 2008 
 
041573-2007 
  

  
Social & Sundhed anmoder Socialudvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal gives 
en bevilling svarende til det afgivne tilbud på 1.241.400 kr., samt hvordan beløbet skal 
finansieres. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 
  
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At tage stilling til, hvorvidt der skal gives en bevilling svarende til det afgivne tilbud på 
1.241.400 kr., samt hvordan beløbet skal finansieres. 

Tidligere beslutninger
 
 
Socialudvalget den 30-11-2007/07:30:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der gives 
anlægsbevilling på 1.058.000 kr. med finansiering af 830.000 kr. over det 
resterende rådighedsbeløb for 2007 samt 228.000 kr. af det afsatte 
rådighedsbeløb for 2008. 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Notat til mødesag. Resultat af licitation for sansehaven ved 
Søndersøhave

Åben i 
Captia

Resumé
Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. 
skema 3, til renovering af cykelstierne i Gentofte Kommune. Dette er indarbejdet på 
investeringsoversigten i 2008. 
  
Beløbet ønskes afsat til cykelstirenovering. Der er endnu ikke taget stilling hvilke 
strækninger, der vil blive renoveret, da udvælgelsen vil ske efter en nøje vurdering af 
cykelstiernes tilstand efter vinterperioden, samt efter koordinering med øvrige 
anlægsaktiviteter i kommunen. 
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Baggrund
I løbet af sommeren 2004 blev der foretaget en vurdering af de kommunale cykelstier, 
hvorved det stod klart, at ca. 65 % af kommunens cykelstier var af dårlig eller ringe 
standard, og at der skulle en ekstra indsats til, for at få kommunens cykelstier op i en 
vel vedligeholdt stand. Der blev i den forbindelse udarbejdet forslag til en fremtidig 
renoveringstakt på kommunens cykelstier, hvor målsætningen er at renovere 
cykelstierne i kommunen over 10 år, startende i 2005. Der blev i 2005, 2006 og 2007 
renoveret ca. 13,4.km 
  
Den forventede levetid på en cykelsti er 15 – 20 år.  
  
I 2008 udføres cykelstirenoveringen i en række delprojekter, der udbydes enten som 
enkeltprojekter eller samlet i grupper. Alle opgaverne udbydes til tre bydende for et år 
ad gangen med mulighed for forlængelse med et år. 
  
Det forventes, at den resterende strækning på Bernstorffsvej fra L. E. Bruuns Vej til 
Femvejen i østsiden og cykelstistrækningen på Ermelundsvej fra Soløsevej til 
Klampenborgvej renoveres. Dette kan blive ændret, hvis der sker en ændring i de 
øvrige anlægsaktiviteter i kommunen. 
  
For at sikre en optimal gennemførelse af denne renoveringsopgave, er der nedsat en 
koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og 
vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Der er endvidere tilknyttet en 
byggestyrer til hvert projekt. Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering 
af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. 
Fortovsrenoveringen i forbindelse med DONG Energy’s kabellægning og 
forskønnelsen af bydelscentrene indgår som centrale elementer i prioriteringen af 
rækkefølgen af de enkelte opgaver.  
  
I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af 
anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og 
byggestyringsopgaver, en forholdsvis andel af løn- og driftsudgifterne hertil vil blive 
dækket af denne anlægsbevilling. Størrelsesordenen er ca. 4,0 % af 
anlægsbevillingen. 
  
I planlægningen af udførelse af opgaven vil der blive udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte 
borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet 
Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 

Vurdering
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer for infrastruktur i 
Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til cykelstirenovering i 2008 med finansiel 
dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008. 

Tidligere beslutninger

 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 

Side 15/36



 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
11  Åbent   Anlægsbevilling til anlæg af nye cykelstier i 2008 
 
041570-2007 
  

 

 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 3 Åben i Captia

Resumé
Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. 
skema 4, til anlæg af nye cykelstier i Gentofte Kommune. Dette er indarbejdet på 
investeringsoversigten i 2008.  
  
Der er i 2007 anlagt cykelsti på den sydlige side af L. E. Bruuns Vej samt begge sider 
af Rådhusvej frem til Enighedsvej. 
  
Anlægsbevillingen i 2008 foreslås afsat til anlæg af ny cykelsti på den østlige side  af 
Fredensvej. Projektet indeholder etablering af krydsningspunkter ved bl.a. Ordrup 
Skole og Ordrup Gymnasium. Se oversigtskort. Cykelstien udføres som en løsning, 
hvor fortov og cykelsti er i samme niveau.  
  
Udvælgelsen er gennemført i nøje koordinering internt mellem Forsyningsafdelingen 
og Park- og Vejafdelingen i relation til de forskellige indsatsområder samt 
fokusområderne omkring forskønnelse af bydelscentrene (Byens rum), Idræt og Fritid, 
Bygninger m.fl. Endelig er der sket en koordinering med DONG Energy, som 
kabellægger elnettet og etablerer ny vejbelysning (Kabellægningsprojektet) og andre 
eksterne ledningsejere. 

Baggrund

Kommunen vedtog i 1999 en Trafik- og Miljøplan som indebærer, at kommunen ønsker 
at udbygge cykelstinettet primært langs de overordnede veje til i alt 102 km cykelsti. 
Kommunen har i dag i alt ca. 93 km cykelstier. Der mangler hermed at blive etableret 
ca. 9 km cykelsti.  
  
På Teknisk Udvalgs møde den 4. september 2007, pkt. 7, fik udvalget en status om 
etablering af nye cykelstier over en 10 årig periode. I statusoversigten var anført, at der 
etableres nye cykelstier på Fredensvej, i 2008 på østsiden og i 2009 på vestsiden. 
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Målsætningen er at anlægge ca. 1,2 km cykelsti årligt i en periode på 10 år startende i 
2005, så kommunens cykelstinet er fuldt udbygget i 2014.  
Borgerne vil dermed opleve et sammenhængende cykelstinet på de overordnede veje, 
og trafiksikkerheden øges for cyklister og øvrige trafikanter. 
  
For at sikre en optimal gennemførelse af de mange anlægsopgaver, er der nedsat en 
koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og 
vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Der er endvidere tilknyttet en 
byggestyrer til hvert projekt. Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering 
af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. 
Fortovsrenoveringen i forbindelse med DONG Energy’s kabellægning og 
forskønnelsen af bydelscentrene indgår som centrale elementer i prioriteringen af 
rækkefølgen af de enkelte opgaver.  
Cykelstierne udbydes som tillægsarbejder til fortovsrenovering. 
  
I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af 
anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og 
byggestyringsopgaver, en forholdsvis andel af løn- og driftsudgifterne hertil vil blive 
dækket af denne anlægsbevilling. Størrelsesordenen er ca. 4,1 % af 
anlægsbevillingen. 
  
I planlægningen af udførelse af opgaven vil der blive udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte 
borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet 
Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 

Vurdering
Der blev i 2007 anlagt cykelsti på den sydlige side af L. E. Bruuns Vej. I 2008 
fortsættes med etablering af cykelsti på den østlige side af Fredensvej. Strækningen er 
valgt ud fra et overordnet hensyn til den øvrige renovering af kommunens infrastruktur 
og er samtidig fortsættelse af etablering af et samlet cykelstinet på vejene L.E. Bruuns 
Vej, Rådhusvej og Fredensvej.   
  
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til anlæg af nye cykelstier i 2008 med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008. 

Tidligere beslutninger

 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 

Side 17/36



 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
12  Åbent   Anlægsbevilling til renovering af vandledninger i 2008 
 
041567-2007 
  

 

 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 4 Åben i Captia

Resumé
Som et af elementerne i opretningen af kommunens infrastruktur, er der i 2008 afsat 
midler, jf. skema 4, til renovering af drikkevandsledninger i Gentofte Kommune. Dette 
er indarbejdet på investeringsoversigten i 2008. Beløbet søges anvendt til planlagt 
renovering af vandledninger.  
  
Renoveringen vil blive gennemført i nøje koordinering internt mellem 
Forsyningsafdelingen og Park- og Vejafdelingen i relation til de forskellige 
indsatsområder samt fokusområderne omkring forskønnelse af bydelscentrene (Byens 
rum), Idræt og Fritid, Bygninger m.fl. Endelig er der sket en koordinering med DONG 
Energy (Kabellægningsprojektet) og andre eksterne ledningsejere. Forslag til 
strækningerne fremgår af oversigtskortet. 

Baggrund

På baggrund af en grundig registrering af vandledningerne og de brud, der er 
forekommet i perioden efter 1973, er der med udgangspunkt i hyppigheden af brud pr. 
km, samt ledningernes materiale, alder, dimension og beliggenhed, udvalgt 
strækninger, der bør renoveres. 
  
For at sikre en optimal gennemførelse af denne renoveringsopgave, er der nedsat en 
koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og 
vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Der er endvidere tilknyttet en 
byggestyrer til hvert projekt. Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering 
af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. 
Fortovsrenoveringen i forbindelse med DONG Energy’s kabellægning og 
forskønnelsen af bydelscentrene indgår som centrale elementer i prioriteringen af 
rækkefølgen af de enkelte renoveringsopgaver.  
  
Med udgangspunkt i de indsatsområder, hvor der i de næste år vil ske en 
gennemgribende renovering af fortove m.m., er der udvalgt strækninger på i alt ca. 5 
km vandledninger, som ønskes renoveret.  
  
Renoveringen af vandledningerne udføres dels af eksterne entreprenører og dels af 
Vandsektionen selv. Der udbydes et projekt på ca. 3 km til ekstern entreprenør, dette 
udbydes i licitation til mindst 5. De øvrige strækninger udføres af Vandsektionen. 
  
I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
13  Åbent   Anlægsbevilling til renovering af kloakledninger i 2008 
 
041568-2007 
  

anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og 
byggestyringsopgaver, en forholdsmæssig andel af løn- og driftsudgifterne dertil vil 
blive dækket af denne anlægsbevilling. Størrelsesordenen er ca. 1,4 % af 
anlægsbevillingen. 
  
I planlægningen af udførelse af opgaven vil der blive udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte 
borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet 
Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 

Vurdering
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til renovering af vandledninger i 2008 med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008. 

Tidligere beslutninger
 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 4 Åben i Captia

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. 
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skema 4, til renovering af kloakker i Gentofte Kommune. Dette er indarbejdet på 
investeringsoversigten i 2008.  
  
Renoveringen vil blive gennemført i nøje koordinering internt mellem 
Forsyningsafdelingen og Park- og Vejafdelingen i relation til de forskellige 
indsatsområder samt fokusområderne omkring forskønnelse af bydelscentrene (Byens 
rum), Idræt og Fritid, Bygninger m.fl. Endelig er der sket en koordinering med DONG 
Energy (Kabellægningsprojektet) og andre eksterne ledningsejere. Områderne for 
kloakrenoveringen fremgår af oversigtskortet. 

Baggrund
I de seneste år er der foretaget TV-inspektion af en stor del af de offentlige 
hovedkloakledninger, hvorved det stod klart, at der skulle en ekstraordinær indsats til, 
for at få de offentlige kloakledninger op i en vel tilstrækkelig stand. Den fremtidige 
målsætning er, at ledningsnettet over en 10-12 årig periode, bringes i en stand der 
bevirker, at mængden af akut opståede driftsforstyrrelser kan nedbringes væsentligt. 
  
For at sikre en optimal gennemførelse af denne renoveringsopgave, er der nedsat en 
koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og 
vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Der er endvidere tilknyttet en 
byggestyrer til hvert projekt. Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering 
af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. 
Fortovsrenoveringen i forbindelse med DONG Energy’s kabellægning og 
forskønnelsen af bydelscentrene indgår som centrale elementer i prioriteringen af 
rækkefølgen af de enkelte renoveringsopgaver.  
  
De kloakanlæg, der bliver renoveret, er udvalgt efter en nøje vurdering af deres tilstand 
samt efter koordinering med øvrige anlægsaktiviteter i kommunen. Renoveringerne 
foretages dels som strømpeforinger og dels ved opgravninger. Det forventes at ca. 
halvdelen af det afsatte beløb til kloakrenoveringer anvendes hertil.  
  
Den resterende del anvendes til en stribe andre projekter såsom regnvandsseparering, 
bygværksrenovering, udbygning af overvågnings- og styringsanlæg samt Tv-inspektion 
af kloakledninger. 
  
Renoveringen af kloakanlæggene udføres i en række delprojekter, der udbydes enten 
som enkeltprojekter eller samlet i grupper. Alle opgaverne udbydes i hovedentreprise 
som indbudt licitation med op til 5 bydende entreprenører eller i underhåndsbud. 
  
I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af 
anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og 
byggestyringsopgaver, en forholdsvis andel af løn- og driftsudgifterne hertil vil blive 
dækket af denne anlægsbevilling. Størrelsesordenen er ca. 1,1 % af 
anlægsbevillingen. 
  
I planlægningen af udførelse af opgaven vil der blive udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte 
borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet 
Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 

Vurdering
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
14  Åbent   Anlægsbevilling til renovering af veje i 2008 
 
041575-2007 
  

 

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til renovering af kloakledninger i 2008 med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008. 

Tidligere beslutninger
 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 4 Åben i Captia

Resumé
Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. 
skema 4, til renovering af veje i Gentofte Kommune. Dette er indarbejdet på 
investeringsoversigten i 2008.  
  
Bevillingen ønskes afsat til renovering på prioriterede vejstrækninger i primært område 
3, 6 samt enkelte delstrækninger andre steder i kommunen, i alt ca. 9 km, se 
oversigtskort. 
  
Baggrund for udvælgelsen af strækningerne i områderne er, at der bl.a. de forrige år 
har været udført renoveringsarbejder af den øvrige infrastruktur i områderne, samt at 
vejene er renoveringsmodne.  

Baggrund

I løbet af sommeren 2004 blev der foretaget et hovedeftersyn på samtlige kommunale 
veje, hvorved det stod klart, at der skulle en ekstraordinær indsats til, for at få 
kommunens veje op i en vel vedligeholdt stand. Der blev i den forbindelse udarbejdet 
forslag til en fremtidig renoveringstakt på kommunens veje. Målsætningen er at 
renovere kørebaner på kommunens overordnede og sekundære vejnet over en 20-årig 
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periode, startende i 2005. 
Der er i 2005, 2006 og 2007 udlagt nyt slidlag på ca. 21 km vej. 
  
For at sikre en optimal gennemførelse af denne renoveringsopgave, er der nedsat en 
koordineringsgruppe med de sagsansvarlige inden for vand-, spildevands- og 
vejområdet (herunder kørebaner, cykelstier og fortove). Der er endvidere tilknyttet en 
byggestyrer til hvert projekt. Gruppens primære rolle er at sikre en løbende prioritering 
af den enkelte opgave og sikre en rationel planlægning af gennemførelsen af disse. 
Fortovsrenoveringen i forbindelse med DONG Energy’s kabellægning og 
forskønnelsen af bydelscentrene indgår som centrale elementer i prioriteringen af 
rækkefølgen af de enkelte opgaver. 
  
Kørebanerenovering foregår af anlægstekniske årsager primært i perioden fra april til 
og med september. 
  
Kørebanerenoveringen udføres som et samlet projekt, der udbydes i hovedentreprise 
som indbudt licitation med op til 5 bydende entreprenører. 
  
I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af 
anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og 
byggestyringsopgaver, en forholdsvis andel af løn- og driftsudgifterne hertil vil blive 
dækket af denne anlægsbevilling. Størrelsesordenen er ca. 4,7 % af 
anlægsbevillingen. 
  
I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte 
borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet 
Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 

Vurdering
Områderne for kørebanerenovering i 2008 er valgt ud fra, at der i foregående år er 
foretaget en renovering af den øvrige infrastruktur i områderne. Efter udlægning af 
slidlag på vejbanen vil området være fuldt renoveret – det vil sige nyere vand- og 
spildevandsledninger, kabellagte luftledninger, nye armaturer, renoverede cykelstier, 
renoverede fortove i begge sidder samt nyt slidlag.  
  
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til renovering af veje i 2008 med finansiel 
dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2008. 

Tidligere beslutninger

 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
15  Åbent   Anlægsbevilling til udskiftning af lysmaster og armaturer i 2008 i 
forbindelse med DONG Energy's kabellægning af luftledninger på tidligere 
amtsveje 
 
043116-2007 
  

 

 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 4 Åben i Captia

Resumé
Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der på investeringsoversigten 
afsat midler, jf. skema 3, til udskiftning af lysmaster og -armaturer på de tidligere 
amtsveje i forbindelse med, at DONG Energy kabellægger deres luftledninger.  
  
Teknik & Miljø har overtaget 21 km vej fra Københavns Amt i forbindelse med 
Kommunalreformen.  
  
I 2008 er der planlagt kabellægning på en del af Tuborgvej og Klampenborgvej, som 
kommunen har overtaget fra Københavns Amt.  
  
Der udføres ikke fortovsrenovering på de berørte strækninger, men DONG Enegy står 
alene for retableringen efter anlægsarbejderne.    
 
  

Baggrund

DONG Energy vil kabellægge den resterende del af deres luftledninger i Gentofte 
Kommune i løbet af 2007-2010, herunder også luftledningerne på de tidligere 
amtsveje. 
  
Kabellægningen indebærer udskiftning af i alt 10 lysmaster og –armaturer (5 i hver 
vejside) på Tuborgvej på delstrækningen mellem Lyngbyvejen og Bernstorffsvej. 
Delstrækningen er beliggende i område 19, hvor der udføres kabellægning i 2008. 
  
Samtidig udskiftes i alt 28 lysmaster og –armaturer (14 i hver vejside) på Tuborgvej på 
delstrækningen mellem Bernstorffsvej og kommunegrænsen mod København (øst for 
Rygårds Alle). Delstrækningen er beliggende i område 1 , hvor DONG Energy udførte 
kabellægning som pilotprojekt i år 2001/2002. I forbindelse med demontering af de 28 
master i område 1 skal Teknik & Miljø betale en supplerende udgift på 5.000 kr. pr. 
mast til demontering og bortskaffelse, idet luftledningerne på denne strækning allerede 
er kabellagt af DONG Energy. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 

Desuden indebærer kabellægningen udskiftning af i alt 15 lysmaster og –armaturer på 
Klampenborgvej på delstrækningen mellem kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk 
Kommune og Vilvordevej. Delstrækningen er beliggende i område 12, hvor der udføres 
kabellægning i 2008. Belysningen er i dag wireophængt. 
  
På kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2006, pkt. 36 blev det besluttet at 
sælge lysmasterne og – armaturerne på de tidligere amtsveje til DONG Energy. Teknik 
& Miljø foreslår derfor, at kabellægningen og udskiftningen af lysmaster og –armaturer 
på de tidligere amtsveje bliver integreret i DONG Energys kabellægning på 
kommunevejene i Gentofte Kommune. 
  
I planlægningen af udførelse af opgaven vil der blive udarbejdet en specifik 
kommunikationsplan for arbejdet i området med henblik på at sikre god og rettidig 
information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens 
hjemmeside, Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 

Vurdering
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til udskiftning af lysmaster og -armaturer i 
forbindelse med DONG Energys kabellægning af luftledninger på en del af Tuborgvej 
og Klampenborgvej i 2008 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten 
afsatte rådighedsbeløb i 2008.  

Tidligere beslutninger
 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 3 Åben i Captia
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16  Åbent   Anlægsbevilling til udskiftning af signalanlæg i 2008 
 
041571-2007 
  

 

 

Resumé
Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der i 2008 afsat midler, jf. 
skema 4, til udskiftning af kommunens signalanlæg. Dette er indarbejdet på 
investeringsoversigten i 2008.  
  
Beløbet ønskes afsat til renovering af de sidste 16 ud af i alt 45 signalanlæg. Se 
oversigtskortet. 
  
Udskiftningen til mere lysintense signalanlæg vil medføre en forbedring af 
trafiksikkerheden. 

Baggrund
I foråret 2006 udarbejdede Teknik & Miljø et 3-årigt EU-udbud på renovering af 
kommunens signalanlæg. Dette udbud blev vundet af signalleverandøren TTS.  
  
I 2006 & 2007 er der udskiftet i alt 29 planlagte signalanlæg.  
  
Signalanlæggene er både i 2006 og 2007 udført med stor tilfredshed fra Teknik & 
Miljøs side, og samarbejdet med signalleverandøren foreslås videreført i 2008. 
  
Teknik & Miljø vil derfor foreslå at benytte optionen for 2008 til renovering af de sidste 
16 signalanlæg i 2008, som angivet på oversigtskortet. Der vil blive etableret 
nedtællingsanlæg til fodgængere i de signalanlæg, der har tilknytning til 
bydelscentrene og skoler.  
  
I EU-udbudet fra 2006 indgik også en udskiftning af en række styreapparater. Der er i 
løbet af 2006 og 2007 udskiftet i alt 9 styreapparater på EU-udbudet. Der er ikke behov 
for udskiftning af yderligere styreapparater.  
  
Teknik & Miljø har i 2007 indgået aftaler med to signalleverandører omkring 
overvågning af centrale signalanlæg i Gentofte Kommune. Overvågningen har bl.a. til 
formål at sikre, at slukkede signalanlæg, defekte pærer og påkørte signalstandere i 
anlæggene konstateres og udbedres hurtigst muligt. I 2007 er der indgået aftale om 
overvågning af i alt 14 signalanlæg. Overvågningen forventes etableret inden årets 
udgang. I 2008 forventes der etableret yderligere overvågning af centrale signalanlæg. 
  
I forbindelse med løsning af opgaven vil det være nødvendigt at anvende en del af 
anlægsbevillingen til projektansættelse af medarbejdere til tilsyns- og 
byggestyringsopgaver, en forholdsmæssig andel af løn- og driftsudgifterne dertil vil 
blive dækket af denne anlægsbevilling. Størrelsesordenen er ca. 4,2 % af 
anlægsbevillingen. 
  
I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte 
borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet 
Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v. 

Vurdering
Forslaget om udskiftning af signalanlæggene de pågældende steder, er valgt ud fra 
overvejelser om de nuværende signalanlægs alder og funktionalitet, samt med en 
øgning af trafiksikkerheden for øje. 
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
17  Åbent   Anlægsbevilling til udskiftning af signalanlæg i 2008 på tidligere 
amtsveje 
 
043114-2007 
  

Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 4, til udskiftning af kommunens signalanlæg i 
2008 med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb 
i 2008. 

Tidligere beslutninger
 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 4 Åben i Captia

Resumé

Som et af elementerne i indsatsområdet: Infrastruktur, er der på investeringsoversigten 
afsat midler, jf. skema 3, til udskiftning af signalanlæg på de tidligere amtsveje.  
  
De nye signalanlæg vil være forberedt på en senere etablering af et 
overvågningssystem. Overvågningen har bl.a. til formål at sikre, at alle defekte pærer 
og påkørte signalstandere i anlæggene konstateres, således at fejl kan udbedres 
hurtigst muligt.   
  
Teknik & Miljø har overtaget 21 signalanlæg fra Københavns Amt i forbindelse med 
Kommunalreformen. 
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Beløbet søges afsat til udskiftning af de 3 signalanlæg på Tuborgvej og de sidste 2 
signalanlæg på Strandvejen i Hellerup. Se oversigtskortet. 
  
I 2007 er der udskiftet 6 anlæg. De resterende anlæg forventes udskiftet i 2009 - 2010. 
  

Baggrund
Renoveringen af disse signalanlæg vil kunne medvirke til en forbedring af 
trafiksikkerheden og mere lysintense signalanlæg . 
  
Renoveringen af signalanlæggene på amtsvejene skal udbydes i licitation. Teknik & 
Miljø gør opmærksom på, at andre designs end det hidtil benyttede materiel fra 
signalleverandøren TTS, vil kunne vinde udbudet.  
  
I planlægningen af udførelsen af opgaven vil der blive udarbejdet en 
kommunikationsplan med henblik på at sikre god og rettidig information til berørte 
borgere, hvilket forventes bl.a. at ske gennem kommunens hjemmeside, bladet 
Gentofte Lige Nu, Villabyerne, informationsmateriale til omdeling m.v 

Vurdering
Projektet falder ind under Bilag A.07’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i 
Principper og retningslinier for økonomistyring i henhold til pkt. 1-3. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til udskiftning af signalanlæg på tidligere 
amtsveje med finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte 
rådighedsbeløb i 2008. 

Tidligere beslutninger
 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Skema 3 Åben i Captia
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2007 
 
 
18  Åbent   Anlægsbevilling på 300.000 kr. til forbedring af trafikforhold omkring 
fritidscenter på Gersonsvej 
 
045326-2007 
  

 

 

Resumé
På mødet i Teknisk Udvalg den 12. juni 2007, pkt. 10, blev trafikforholdene omkring 
den ny hal på Gersonsvej drøftet, med den konklusion, at der ikke umiddelbart er 
behov for yderligere regulering af trafikken i området. Det blev endvidere besluttet, at 
SKUB og Plan skulle holde et møde med Tranegårdskolen og dens bestyrelse om 
trafikforholdene. 
  
Den 3. oktober 2007 blev der afholdt møde med repræsentanter fra Tranegårdskolen 
og dens bestyrelse, samt SKUB og Plan 
  
Skolebestyrelsen har ved mail af d.9. november 2007 til Plan fremsat ønske om 
yderligere tiltag, hvilket fremgår af vedlagte bilag. 
  
På baggrund af resultatet af mødet d. 3. oktober 2007 forelægges sagen nu med 
henblik på beslutning i Teknisk Udvalg om iværksættelse af de tiltag, som Plan 
sammen med Skolebestyrelsen opnåede enighed om, herunder med indstilling om 
frigivelse af bevilling. 

Baggrund
Skolebestyrelsen på Tranegårdskolen har, ved formand Karen Kjølbye, i to omgange 
henvendt sig til kommunen og udtrykt bekymring for skolens elevers færdsel til og fra 
de nye idræts- og fritidscenterfaciliteter på Gersonsvej.  
  
Om formiddagen er der tale om hele klasser, der skal krydse Gersonsvej i følgeskab 
med voksne og om eftermiddagen er det elever i 4-6 klasse, som alene krydser 
Gersonsvej på vej til fritidscenteret 
  
Gersonsvej er klassificeret i vejklasse 2 og er udstyret med cykelstier i begge sider, 
samt afmærkede parkeringspladser, hvor dette er muligt, for at sikre 1 kørebane i hver 
retning. Årsdøgntrafikken er høj blandt klasse 2 vejene med ca. 11.000 køretøjer. 
  
I 5 års perioden fra 2002-2006 er der registreret 7 uheld på strækningen mellem 
Hellerupvej og Tranegårdsvej, herunder ét personskadeuheld mellem parkeret bil og 
cyklist.  
  
På baggrund af mødet d. 3. oktober 2007 har Teknik & Miljø undersøgt følgende 
muligheder til forbedring af trafikforholdene. 
  
1) Variabel hastighedsvisning på Gersonsvej med 40 km/t, når dette findes nødvendigt. 
2) Trafikstyring i krydset Gersonsvej/ Duntzfelts Alle. 
3) Trykknap/ nøgle til forlængelse af grøntiden, når en klasse skal passere Gersonsvej. 
4) Bredere fodgængerfelt på tværs af Gersonsvej – det nordlige fodgængerfelt. 
  
Skolebestyrelsen har endvidere ved mail af d. 9. november 2007 supplerende fremsat 
ønske om etablering af miljøbump på Gersonsvej, samt lysregulering af 
fodgængerovergang overfor Øregård Gymnasium. 

Vurdering
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Plan samt Teknik & Miljø vurderer, at der ikke er baggrund i trafiksikkerhedshensyn til 
at efterkomme de ekstra fremsatte ønsker af d. 9. november 2007, men foreslår 
gennemførelse af de 4 oprindeligt aftalte forhold :  
  
Ad 1) Variabel hastighedsvisning. 
Gentofte Kommune har på nuværende tidspunkt  med succes opsat variabel 
hastighedsvisning ved 5 skoler. Når børnene færdes omkring disse skoler på vej til- og 
fra skole nedsættes den lovpligtige hastighed til 40 km/t. Variabel hastighedsvisning 
øger fokus og nærvær hos trafikanterne, samt medvirker til lavere hastigheder.  
  
Variabel hastighedsvisning kan opsættes på Gersonsvej på strækningen fra 
Tranegårdsvej til Duntzfelts Alle med 2 tavler. Opsætning af variabel hastighedstavler 
kræver godkendelse af Vejdirektoratet. Teknik & Miljø vurderer, at det vil være en 
formsag at indhente denne tilladelse. 
  
Ad 2 og 3) Optimering af Signalanlæg. 
Teknik & Miljø har drøftet muligheden for justering af signalanlægget og foreslår 
følgende  mulighed for forbedring af trafikforholdene. 

Trafikstyring af signalanlæg. 
Signalanlægget trafikstyres. Ved trafikstyring forstås, at signalanlægget ved ingen 
trafik i krydset viser rødt i alle retninger. Anmeldelse om grønt lys sker automatisk 
for biler og cykler, mens fodgængere får anmeldelse om grønt lys ved tryk på en 
knap på signalstanderen. 
 
Denne løsning er meget fleksibel og tilgodeser i væsentlig grad alle 
trafikantgrupper, således at trafikafviklingen sker med kortest mulig ventetid. Den 
grønne bølge på Gersonsvej nedlægges. Dette vil umiddelbart have en lille negativ 
effekt i myldretiden, men vurderes ikke at have nogen betydning resten af døgnet.  
  
Når hele klasser af elever skal krydse Gersonsvej, vil der være mulighed for at 
forlænge grøntiden væsentligt. 
  
  
De foreslåede ændringer ved signalanlægget foreslås afholdt i forbindelse med en 
planlagt renovering af signalanlægget og vil derfor ikke kræve ekstra 
bevilling. Leveringstider på signalmateriel er ca. 2-3 måneder. De variable 
hastighedstavler forventes først at kunne opsættes i marts måned. 
  

Ad 4) Bredere fodgængerfelt på tværs af Gersonsvej – det nordlige 
fodgængerfelt i krydset Duntzfelts Allé - Gersonsvej 
  
Det nordlige fodgængerfelt foreslås udvidet ultimo 2007 som et led i den almindelige 
vedligeholdelse af fodgængerfeltet og dermed finansieret over driften.  

Det foreslås, at udgifterne, der anslås til 300.000 kr. afholdes over Trafik- og 
Miljøpuljen. Efter bevilling i denne sag resterer der 488.000 kr. i Trafik- og Miljøpuljen i 
2007. 

Indstilling

Plan og Teknik & Miljø indstiller 
  
Til Teknisk Udvalg: 
  
1. At der etableres variabel hastighedsvisning på Gersonsvej på strækningen 
Tranegårdsvej – Duntzfelts Alle. 
  
2. At der etableres trafikstyring i signalanlægget Gersonsvej/ Duntzfelts Allé. 
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3. At det nordlige fodgængerfelt i krydset Duntzfelts Allé - Gersonsvej gøres bredere. 
  
Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  
 4. At der anlægsbevilges 300.000 kr. til etablering af variabel hastighedsvisning med 
finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafik- 
og Miljøpuljen i 2007.  

Tidligere beslutninger
 
 
Teknisk udvalg den 04-12-2007/17:00:00 
 
Pkt. 1, 2 og 3 vedtaget. Pkt. 4 anbefales. Administrationen udarbejder til møde i 
januar 2008 oplæg om bump på Gersonsvej. 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Pkt. 4: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Oversigtskort Åben i Captia
Bilag Luftfoto Åben i Captia
Bilag Intern notat Åben i Captia
Bilag Mails fra forældre Åben i Captia
Bilag Skema 3 Åben i Captia

Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4 
– 2006. 

Baggrund

Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og udbygningsprojektet gives for 
et år ad gangen. Størrelsen af bevillingen er afhængig af det besluttede 
aktivitetsniveau for selve året. Med udgangspunkt i SKUB projektprogram 2006 med 
tilhørende budget, der blev forelagt Kommunal-bestyrelsen den 19. december 2005 
pkt. 20, blev rammerne lagt for projektgruppens arbejde i året 2006. 
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Bevilling på i alt 14,6 mio. kr. blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen på deres møde 
den 19.12.2005, pkt. 20. Efterfølgende har der været to bevillingsreguleringer. En 
forhøjelse i maj 2006 på 84.000 kr. i forbindelse med lokal løn tillæg samt en negativ 
anlægsbevilling på 928.000 kr. i forbindelse med aflæggelse af regnskab for SKUBs 
fase 4 – 2005, godkendt af Kommunal-bestyrelsen den 27.11.2006, pkt. 13. Den 
samlede bevilling der aflægges regnskab for er således 13.756.000 kr. 
Bevillingsansøgninger og politiske behandlinger fremgår af bilag på sagen. 

Vurdering
Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2006 ser ud som følger: 

  

Anlægsbevilling i alt                                    13.756.000 kr. 

Udgifter i alt                                               11.729.044 kr. 

Mindreudgifter i alt                                       2.026.956 kr. 

  

Regnskabet er underskrevet den 21.11.2007. Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet 
er overholdt. 

  

Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet Deloitte, der 
konkluderer,: ”at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte 
Kommunes kasse- og regnskabsregulativ”. 

Logbog samt skema 2+4 er vedlagt som bilag på sagen. Revisionspåtegningen 
udleveres på mødet. 

Indstilling

Projektgruppen indstiller, 

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

1. At anlægsregnskabet SKUB Fase 4 – 2006 godkendes  

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).  

3. At den samlede mindre udgift på i alt 2.027.000 kr. tilbageføres rådighedsbeløbet 
til Skoleudbygningsprojektet i 2007. 

Tidligere beslutninger
 
 
Børne- og Skoleudvalget den 03-12-2007/17:00:00 
 
Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2007 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 
 
Økonomiudvalget den 10-12-2007/17:00:00 
 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007. 
 
Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
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Bilag A - Logbog Fase 4 - 2006 Åben i Captia
Bilag A - Skema 2 fase 4 - 2006 underskrevet Åben i Captia
Bilag A - skema 4 - skub fase 4 2006 Åben i Captia
Bilag Revisionspåtegning Regnskab SKUB Fase 4 - 2006 Åben i Captia

Resumé
På Teknisk Udvalg har på møde den 6. november 2007, pkt. 2, blev sagen drøftet og 
udsat. 

Gentofte Kommune har igangsat arbejdet med at udarbejde en ny trafikpolitik i dialog 
med borgerne og andre involverede parter.  

Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal vedtage forslag til 
trafikpolitik til høring. 
 
Økonomiudvalget vedtog, at sagen udsættes for nærmere belysning under 
hensyntagen til regeringens udmelding om "stærekassen". Marie-Louise Andreassen 
(V) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Gentofte-Plan 2007 besluttet at, der for 
det tværgående indsatsområde trafik skal der udarbejdes en trafikpolitik i dialog med 
borgerne og andre involverede parter.  

Proces for trafikpolitikken begyndte med afholdelse af et borgermøde den 9. november 
2006, hvor der blev lagt op til dialog og debat om trafikforholdene i Gentofte Kommune. 
Efter borgermødet havde borgerne mulighed for via hjemmesiden at komme med 
indlæg og bemærkninger indenfor fire kategorier: hastighed og trafikafvikling, parkering 
og gaderum, trafiksikkerhed og adfærd for særlige målgrupper samt andet. Der indkom 
99 indlæg. Efterfølgende blev der i Teknisk Udvalg 6. februar 2007, 6. marts og 20. 
marts 2007 afholdt en række temamøder om emnerne hastighed, parkering og 
trafiksikkerhed. Kommunalbestyrelsen drøftede på et temamøde den 10. april 
2007 vision og målsætninger for den kommende trafikpolitik. Debatoplægget "Kan vi 
øge trafiksikkerheden og samtidig sikre fremkommeligheden?" blev udformet på 
baggrund af drøftelserne i Teknisk Udvalg og Kommunalbestyrelsen og udsendt til 
høring i perioden 6. juni - 6. juli 2007. På Teknisk Udvalgsmøde den 14. august 2007, 
pkt. 6. blev de 120 indlæg og bemærkninger  til debatoplægget fremlagt.  

På baggrund af debatoplægget og drøftelserne i Teknisk Udvalg havde Teknik & Miljø 
samt Plan udformet et forslag til trafikpolitik, der blev drøftet på mødet i Teknisk Udvalg 
den 4. september 2007 og 2. oktober 2007. Drøftelserne er indarbejdet i forslag til 
trafikpolitik, og hvor Teknisk Udvalg ikke kunne nå til enighed, er henholdsvis flertallets 
og mindretallets bemærkninger indskrevet, se bilag 1. 

Det er hensigten, at trafikpolitikken sammen med indlæggene indkommet i de to 
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høringsperioder skal ligge til grund for årlige prioriteringer og udformninger af konkrete 
projekter, der sikrer en øget trafiksikkerhed og samtidig sikrer en god 
fremmekommelighed.  

Bilag vedrørende 4o km - zoner eftersendes. 

Indstilling
Teknik & Miljø samt Plan har indstillet 

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til trafikpolitik vedtages til høring. 

 
Sagen er sat på dagsordenen efter begæring fra Marie-Louise Andreassen. 
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Økonomiudvalgets beslutning skal 
fastholdes. 

  

Tidligere Beslutninger 
  

Teknisk Udvalg den 04-12-2007 
 
Administrationen oplyste, at der udsendes et revideret notat vedrørende 
etablering af zonen med lokal hastighedsbegrænsning. Udvalget anbefaler, at 
oplæg om trafikpolitik indeholder første valgmulighed til tekst i afsnit 1.2, 
nederst side 2, første valgmulighed til tekst midt på side 3 og først valgmulighed 
til tekst i afsnit 1.3, idet det bemærkes, at hvis etablering af zonen med lokale 
hastighedsbegrænsning ikke er lovligt efter ansøgning, skal der etableres zoner 
med anbefalet hastighed i boligområder. Lisbeth Winther (C), Marianne 
Zangenberg (C) og Ole Marker (C) stemte imod, idet sagen ønskes udsat under 
henvisning til det planlagte møde med Justitsministeren om "stærekasser". 
Brigitta Volsted Rick (F) stemte imod, at andet afsnit i afsnit 2.3 indgår i oplæg 
om trafikpolitik. 

 
Økonomiudvalget, den 10. december 2007 
 
Økonomiudvalget vedtog, at sagen udsættes for nærmere belysning under 
hensyntagen til regeringens udmelding om "stærekasser". Marie-Louise 
Andreassen (V) stemte imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. 

Bilag Bilag 1 Forslag til trafikpolitik Åben i Captia
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Resumé
Kommunalbestyrelsen skal på møde den 17. december 2007 udpege 2 medlemmer til 
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har tidligere udpeget 3 medlemmer til fællesudvalget for 
perioden 2006 - 2009, nemlig Marie-Louise Andreassen, Ole Marker og Per 
Amstrup/Brigitta Volsted Rick. 

I forbindelse med fornyelsen af indvindingstilladelsen er der pr. 16. januar 2007 indgået 
en ny overenskomt om fælles vandindvinding ved Sjælsø. Overenskomsten er indgået 
mellem Gentofte, Lyngby - Taarbæk, Hørsholm og Fredensborg kommuner. Jf. den 
nye overenskomst er alle 4 kommuner repræsenteret ved hver 2 medlemmer. 

Der afholdes ét ordinært møde i fællesudvalget om året. Mødet afholdes inden 1. juli. 

Der vedlægges til orientering kopi af Overenskomst om fælles vandindvinding ved 
Sjælsø, gældende fra 1. januar 2007. 

  

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 

Til Kommunalbestyrelsen: 

At der udpeges 2 medlemmer til Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø. 

Bilag Overenskomst om fælles vandindvinding ved Sjælsø Åben i Captia

Resumé
Kommunalbestyrelsen skal på møde den 17. december 2007 udpege 2 medlemmer 
samt 2 suppleanter til bestyrelsen i I/S Bellevue Strandpark, samt godkende nye 
vedtægter for I/S Bellevue Strandpark. 

Baggrund

Udpegning af medlemmer 
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Kommunalbestyrelsen har for perioden 2006 – 2009 udpeget følgende medlemmer til 
bestyrelsen i I/S Bellevue Strandpark: Marie-Louise Andreassen, Ole Marker, Thomas 
Rostrup og Jørgen Pers. 
  
Som følge af Kommunalreformen, hvor Københavns Amt blev nedlagt pr. 1. januar 
2007, og som følge af Københavns Kommunes udtræden pr. 1. januar 2008, er der 
udarbejdet nye vedtægter for I/S Bellevue Strandpark, gældende fra 1. januar 2008. Af 
vedtægterne fremgår, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges således: 
  
Miljøministeriet på statens vegne     2 medlemmer 
Frederiksberg Kommune                  1 medlem 
Lyngby-Taarbæk Kommune             1 medlem 
Gentofte Kommune                            2 medlemmer 
Danmarks Naturfredningsforening    1 medlem 
  
Der skal således tages stilling til, hvilke 2 af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der skal 
fortsætte i bestyrelsen samt udpeges 2 suppleanter for disse. 
  
Nye vedtægter for I/S Bellevue Strandpark  
På baggrund af Københavns Amts nedlæggelse og Københavns Kommunes udtræden 
af I/S Bellevue Strandpark, er der udarbejdet nye vedtægter for I/S Bellevue 
Strandpark, gældende fra 1. januar 2008. 
  
I henhold til de nye vedtægter, fordeles de fremtidige ejerandele således: 
  
Staten                                           15/33  
Frederiksberg Kommune             1/33 
Lyngby - Taarbæk Kommune      2/33 
Gentofte Kommune                    15/33 
  
Der vedlægges til orientering kopi af vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark, 
gældende fra 1. januar 2008. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller 

Til Kommunalbestyrelsen: 

1. At Kommunalbestyrelsen tager stilling til hvilke 2 af de 4 bestyrelsesmedlemmer , 
der skal fortsætte i bestyrelsen, samt udpege suppleanter for disse. 

2. At de nye vedtægter for I/S Bellevue Strandpark godkendes. 

Bilag Vedtægter for I/S Bellevue Strandpark Åben i Captia
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Resumé
I august 2007 blev nedsat en undersøgelsesgruppe med det formål at undersøge de tekniske 
og håndteringsmæssige spørgsmål i Gentofte Brandvæsens TETRA-system.  
  
Rapporten fra undersøgelsesgruppen er nu færdiggjort. 
  
Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om håndtering af undersøgelsesgruppens 
rapport. 
  

Baggrund
Der henvises til rapport med bilag omdelt på fælles orienteringsmøde for 
Kommunalbestyrelsen og Beredskabsskomissionen den 12. december 2007. 

Indstilling
Administrationen indstiller  

Til Kommunalbestyrelsen: 
  
1.  At rapporten tages til efterretning. 
  
2. At Gentofte Brandvæsen arbejder videre i overensstemmelse med anbefalingerne i 
undersøgelsesgruppens rapport. 
  

Side 36/36


