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1 (Åben) Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose. 
offentlig høring
 
Sags ID: EMN-2019-06135

Resumé
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, 
og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017.

Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund
Skovshoved Fritidscenter på Strandvejen 345-349A, der ejes af Gentofte Kommune, har hidtil kun 
været anvendt børnehave og fritidsklub.

Gentofte Kommune ønsker ud fra et socialt og fagligt perspektiv at knytte en afdeling af 
Søgaardskolen, der i dag holder til på Hellerupvej 20, tættere til en folkeskole. Det kan ske ved at 
udnytte Strandvejen 349 til denne undervisning og drage nytte af nærheden til Skovshoved Skole. 
Det vil give eleverne mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til deres behov i et skærmet 
miljø og samtidig give mulighed for at opnå fuld fagrække, jf. anden sag på denne dagsorden om 
”Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349”.

Den gældende Lokalplan 150 fra 1999 giver mulighed for at anvende området til offentlige formål i 
form af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, herunder boliger, og rammen for 
enkeltområde 2.D7 Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen i Kommuneplan 2017 fastsætter 
anvendelsen til offentligt formål i form af sociale institutioner.

Det er ikke er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag at anvende ejendommen til 
undervisning, og det ønskede forudsætter derfor udarbejdelse af ny lokalplan og tillæg til 
kommuneplanen.

Der er som et tillæg til den gældende lokalplan udarbejdet et forslag til lokalplan, hvis formål blot er 
at supplere de fremtidige anvendelsesmuligheder på ejendommen. Øvrige bestemmelser i 
Lokalplan 150, blandt andet de bygningsregulerende bestemmelser, vil fortsat være gældende. 
Der gives i forslaget til lokalplan mulighed for anvendelse af ejendommen til offentlige formål i form 
af offentlige og private institutioner af almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning.

Med forslaget til kommuneplantillæg ændres kommuneplanrammen til offentligt formål – både 
generel og specifik anvendelse.

Der er gennemført en screening og høring af berørte myndigheder. En realisering af 
lokalplanforslaget vil ikke have en væsentlig påvirkning på omgivelserne, da forslaget kun omfatter 
anvendelsen og hovedanvendelsen, som er offentligt formål, fastholdes. Det anbefales, at der ikke 
udarbejdes en miljørapport.
 
Forslag til lokalplan kan ses via dette link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=542

Indstilling
Plan og Byg indstiller

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=542
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Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Lokalplan 150.1 med tilhørende forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 
vedtages til udsendelse i offentlig høring.

2. At der holdes borgermøde i høringsperioden.
3. At der ikke udarbejdes en miljørapport.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 (3229236 - EMN-2019-06135)
2. LP forslag 150_1 (3229315 - EMN-2019-06135)

2 (Åben) Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020
 
Sags ID: EMN-2019-04788

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr., til gennemførelse af en række prioriterede 
energibesparende projekter i 2020 som en del af kommunens energihandlingsplan.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 30. oktober 2017 pkt. 4, Energihandlingsplan 2018-
2025 for kommunens bygninger. I energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. 
kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre 
energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO2-udledningen, nedsætter 
energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet. 

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. 
bæredygtighed og reduktion af CO2-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til 
klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO2 med 
2 % om året. 

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en fornuftig økonomisk effekt 
samt gode CO2-reduktioner. Projekterne omhandler konkrete bygningsmæssige 
energiinvesteringer indenfor belysning, ventilation, efterisolering mm. samt indsatser omkring 
adfærd og energiledelse, herunder driftsoptimering og bedre styring af de tekniske anlæg. 

I prioriteringen af energimidlerne indgår midler til planlægning og styring af energihandlingsplanens 
aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker som er forfalden til fornyelse. Samtidig vil 
der løbende være en identificering af potentialer for energiforbedringer. 

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller en 
del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med 
vedligeholdelsesprojektet. For øvrige projekter vil der blive udført særskilte udbud, der er tilpasset 
de konkrete projekter. 
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Ved gennemførelse af aktiviteterne i energihandlingsplanen i 2020 med en samlet investering på 
9,0 mio. kr. reduceres driftsbudgetterne forventeligt med 0,8 mio. kr. i 2021. Dvs. der forventes en 
gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 11,3 år på investeringerne. 

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At der anlægsbevilges 9,0 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens aktiviteter i 2020 
med finansiering over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til 
energihandlingsplanen 2020. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt (3120057 - EMN-2019-04788)

3 (Åben) Anlægsbevilling til Større Planlagt Vedligeholdelse 2020
 
Sags ID: EMN-2019-05698

Resumé
Der søges en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte 
vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme i 2020.

Samtidig søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt 
formål. 

Begge anlægsbevillinger finansieres via de afsatte midler på investeringsoversigten.

Baggrund
Der er i 2020 afsat 22 mio. kr. på investeringsoversigten til større planlagt vedligeholdelse af 
kommunens ejendomme. Der er desuden afsat 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til 
boligsocialt formål.

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

De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Udvendigt renoveres 
tage, vinduer og facader. Derudover omhandler projekterne renovering af indvendige overflader, 
fornyelse af tekniske anlæg, indeklima og belysning mv.
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Arbejderne udføres bredt på alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, 
daginstitutioner, kultur- og fritidsområdet, skoler og institutioner på social- og sundhedsområdet 
samt administrationsbygningerne.

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

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 22 mio. kr. til større planlagt vedligeholdelse med finansiering over det 
afsatte rådighedsbeløb i 2020.

2. At der anlægsbevilges 1,5 mio. kr. til vedligeholdelse af boliger til boligsocialt formål med 
finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Projektoversigt 2020 SPV (3188932 - EMN-2019-05698)
2. Skema 1 - Bolig til boligsociale formål 2020 (3209721 - EMN-2019-05698)

4 (Åben) Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt 
tekniske anlæg 2020
 
Sags ID: EMN-2019-05700

Resumé
Der søges en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske anlæg. 

Baggrund
Der er i investeringsoversigten for 2020-23 afsat 11,7 mio. kr. fordelt over de næste tre år med 
hhv. 1,15 mio. kr., 5,55 mio. kr. og 5,0 mio. kr. til imødekommelse af det særlige 
vedligeholdelsesbehov ved fredede og særligt bevaringsværdige bygninger samt store og 
komplicerede tekniske anlæg. 

I 2020 er der fokus på de tekniske anlæg, og de 1,15 mio. kr. vil blive anvendt til
udskiftning af varmecentralerne på Munkegårdskolen og Nymosehave.
Varmecentralerne er i dag i en alder og tilstand, at risikoen for driftsstop øges, hvis de ikke 
udskiftes.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
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Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,15 mio. kr. til udskiftning af varmecentralerne på Munkegårdskolen 
og Nymosehave med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1. Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt 
tekniske anlæg 2020 (3188741 - EMN-2019-05700)

5 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen
 
Sags ID: EMN-2019-05414

Resumé
Med henblik på at understøtte trafiksikkerheden for især bløde trafikanter i den sydlige del af 
Kystvejen ud for Skovshoved Havn søges anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af 
signalanlæg til udførelse i 2020.

Baggrund
I forlængelse af udbygningen af Skovshoved Havn i 2016 og gennemførelsen af projekt for 
Kystvejen og aktivitetsbånd ud for Skovshoved Havn søges om anlægsbevilling til et signalanlæg 
på den sydlige del af Kystvejen ud for Skovshoved Havn med henblik på at understøtte 
trafiksikkerheden for især bløde trafikanter.

Tiltaget følger Trafiksikkerhedsplanens målsætninger om at sikre de fysiske forhold, således at 
trafiksikkerhed og tryghed opretholdes, og at også ældre og handicappede kan krydse Kystvejen 
sikkert. Tiltaget vil ligeledes sikre fremkommeligheden for bilister, der skal ud fra havnen.

Projektet udføres i forlængelse af infrastrukturarbejder i forbindelse med vejindsnævring.

Om det nye signalanlæg
Der etableres et nyt signalanlæg i det trebenede kryds ved den sydlige indkørsel til havnen. Der 
etableres fodgængerovergang i alle tre ben, og anlægget etableres med fodgængertryk, således at 
der bliver grønt for fodgængere ved tryk på en knap.

Det forventes, at signalanlægget vil have en hastighedsdæmpende effekt mellem Nordre Havnevej 
og Parkeringsplads Syd, fordi der med etableringen vil blive i alt tre signalanlæg på strækningen 
mod i dag to.

Signalanlægget planlægges etableret i foråret 2020.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At der anlægsbevilges 1,2 mio. kr. til etablering af nyt signalanlæg på Kystvejen med finansiering 
over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Trafiksikkerhedsplan i 2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen (3164154 - EMN-2019-
05414)

6 (Åben) Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene ældreboliger, Jægersborghave Nord, 
samt godkendelse af skema A og B
 
Sags ID: EMN-2019-05695

Resumé
Der søges om godkendelse af skema A og B for opførelse af 72 nye plejeboliger, Jægersborghave 
Nord, samt anlægsbevilling til den resterende projektering og til udførelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, dagsordenens pkt. 4, med 18 stemmer for og 
1 stemme imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til totalrådgiverudbud, brugerinddragelse, 
udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven og 
opførelse af 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 2, enstemmigt at 
forslag til Lokalplan 323.1 med tilhørende miljøvurdering og forslag til tillæg 6 til 
Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2018, dagsordenens pkt. 9, enstemmigt det 
udarbejdede skitseprojekt for 72 nye plejeboliger ved Jægersborghave som grundlag for 
behandling af forslag til lokalplantillæg samt som grundlag for senere udbud i totalentreprise.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2019, dagsordenens pkt. 2, enstemmigt 
Lokalplan 323.1 for plejeboligerne ved Jægersborghave med sammenfattende redegørelse for 
miljøvurdering samt Kommuneplantillæg 6. 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. juni 2019, dagsordenens pkt. 4, enstemmigt 
anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. (10,125 mio. kr. inkl. moms) til projektering frem til årsskiftet 
2019/2020.

Der er i det efterfølgende projekteringsforløb sket en detaljering og optimering af projektet med 
henblik på overholdelse af budget, idet kommunens krav og ønsker stadig er overholdt. Der 
henvises til projektstatus i vedlagte bilagsnotat.

Der søges nu om godkendelse af skema A og B for opførelse af 72 nye plejeboliger, 
Jægersborghave Nord, samt anlægsbevilling til den resterende projektering og til udførelsen. 

Økonomi 
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Projektet gennemføres som støttet byggeri med Gentofte Kommune som bygherre inden for 
rammerne af almenboligloven. 

Skema 1 for henholdsvis boligareal (ca. 5.184 m2) og serviceareal (ca. 1.400 m2), samt skema 
A+B og bilagsnotat er vedlagt.

De søgte bevillinger fremkommer som følger:

Boligareal (mio. kr. inkl. moms)

Rammebeløb: 158,268
Værdi af grund: -15.827
Allerede bevilget: -10.125
I alt 132,316
Kommunal nettofinansiering: 0

Serviceareal (mio. kr. ekskl. moms)

Serviceareal m.v. 38,387
Servicearealtilskud, 72 boliger á 40.000 kr. -2,880
Kommunal nettofinansiering: 35,507

Den videre proces
Byggeriet af de 72 nye plejeboliger forventes igangsat ultimo marts 2020 med forventet 
aflevering ultimo september 2021. Efter ibrugtagning af Jægersborghave Nord kan Ordruplund 
– efter en mindre istandsættelse – ibrugtages af Tranehaven omkring årsskiftet 2021/2022.  
Under byggeriet vil der ske en tæt koordinering med eksisterende Jægersborghave samt 
naboer med henblik på, at udførelsen kan ske med mindst mulig gene for de 
omkringboende.

Indstilling
Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At skema A+B for 72 nye plejeboliger, Jægersborghave Nord, godkendes.
2. At der anlægsbevilges 132,316 mio. kr. inkl. moms til boligarealer finansieret med 

132,175 mio. kr. inkl. moms. af det afsatte rådighedsbeløb for boligdelen i 2019-2022 
og 0,141 mio. kr. inkl. moms (0,113 mio. kr. ekskl. moms) af det afsatte beløb til 
serviceareal.

3. At der anlægsbevilges 38,387 mio. kr. ekskl. moms finansieret af det afsatte 
rådighedsbeløb for serviceareal samt af det statslige servicearealtilskud på 2,88 mio. 
kr. ekskl. moms.

4. At der indtægtsbevilges 2,88 mio. kr. ekskl. moms for det statslige servicearealtilskud.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 Boligareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord (3200214 - EMN-2019-
05695)
2. Skema 1 Serviceareal. 72 nye plejeboliger Jægersborghave Nord (3200215 - EMN-2019-
05695)
3. Skema A og B - Jægersborghave Nord (3206021 - EMN-2019-05695)
4. Bilagsnotat vedr anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene plejeboliger Jægersborghave Nord 
samt godkendelse af skema AB (3204073 - EMN-2019-05695)

7 (Åben) Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet
 
Sags ID: EMN-2019-05742

Resumé
Der søges anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på Hellerup Skole og i 
Byens Hus med finansiering over det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Baggrund
Der er på investeringsoversigten i 2020 afsat 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på 
skoleområdet. Midlerne skal dække etablering af et naturfagslokale på Hellerup Skole på Dessaus 
Boulevard og et Fab. Lab. i Byens Hus på Hellerupvej. For at styrke naturfagene i folkeskolen 
bredt, er det en ambition, at de forbedrede naturfagsfaciliteter skal komme mange skoler til gavn.

De 0,9 mio. kr. skal blandt andet dække:
 Mindre istandsættelse af to lokaler på øverste etage i Byens Hus til brug for skole og fritid
 Klargøring af lokaler i Byens Hus til Fab. Lab.
 Frikøb af lærere, der skal bistå arbejdet med indkøb, klargøring til undervisning mv.
 Undersøgelse af muligheden for at opsætte ny stjernekikkert på Bakkegårdsskolen og 

derigennem udvikle ny naturvidenskabelig interesse hos kommunens elever.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 0,9 mio. kr. til forbedrede naturfagsfaciliteter på skoleområdet med 
finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. Skema 1 - Anlægsbevilling til naturfagsfaciliteter på skoleområdet (3191187 - EMN-2019-
05742)

8 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349
 
Sags ID: EMN-2019-05731

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af et nyt læringsmiljø på Strandvejen 
349 for en gruppe elever med særlige behov, der i dag holder til på Hellerupvej 20.

Baggrund
20’eren (tidligere Søstjernen) er en afdeling af Søgårdsskolen beliggende i preschoolbygningen på 
Hellerupvej – Byens Hus. Der er et stort ønske om at flytte 20’eren til Strandvejen 349 for at skabe 
tættere samarbejde med en folkeskole både med et socialt og fagligt perspektiv for eleverne. 
Samtidig er der et ønske om at benytte preschoolbygningen til andre formål fremadrettet.

Bygningen på Strandvejen 349 er i umiddelbar nærhed af Skovshoved Skole uden dog at være 
placeret på skolens matrikel. Det vil give eleverne mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til 
deres behov i et skærmet miljø og samtidig giver mulighed for at opnå fuld fagrække. 

Strandvejen 349 er endvidere velegnet til de elever, der i dag er i 20’eren, da bygningen åbner 
mulighed for inddeling af eleverne i mindre grupper, samtidig med at der også er mulighed for at 
samle alle eleverne til fælles aktiviteter. Desuden er omgivelserne rolige, hvilket kan være med til 
at give eleverne den stabilitet i hverdagen, som er vigtigt for deres mentale velvære og 
indlæringsevne.

Anvendelse af ejendommen Strandvejen 349 til undervisning forudsætter vedtagelse af ny 
lokalplan og tillæg til Kommuneplan, der muliggør undervisning, jf. sag på dagsordenen med 
”Forslag til Lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose”.
Det betyder også, at bygningen skal tilpasses undervisningsbrug og leve op til gældende 
bygningsreglement, BR18. 

Budgettet for ombygning af Strandvejen 349 er 1,6 mio. kr. og dækker hele ombygningen. De 
ønskede frigivne midler skal anvendes til ombygninger på Strandvejen i forbindelse med rokaden. 
Ombygningsarbejderne påbegyndes primo 2020 og omfatter bl.a.:

 Etablering af 3 separate klasselokaler med tilhørende grupperumsfacilitet
 Etablering af handicaptoilet
 Opgradering af brandsikkerheden i ejendommen
 Etablering af en udvendig trappelift

En mindre del af budgettet kan blive anvendt som en del af rokadeprocessen med mere i 
forbindelse med, at Skovshoved Fritidscenter flytter fra Strandvejen 349 til Skovshoved Skole.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At der anlægsbevilges 1,6 mio. kr. til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 
finansieret med 1,516 mio. kr. fra puljen til etablering af ændrede fysiske rammer for at højne 
inklusionen af børn og unge i sårbare positioner samt 84.000 kr. fra likvide aktiver 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af specialundervisningstilbud på Strandvejen 349 
(3190152 - EMN-2019-05731)

9 (Åben) Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole
 
Sags ID: EMN-2019-05927

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til etablering af Skovshoved Fritidscenter på 
Skovshoved Skole. I dag er fritidscentret beliggende på Strandvejen 349, hvor 20’eren fremover 
skal holde til. 20’eren holder i dag til på Hellerupvej 20 og består af en gruppe elever med særlige 
behov.

Baggrund
Skovshoved Fritidscenter rummer i dag cirka 120 børn fra 4.- 6. klasse og er organisatorisk en del 
af Skovshoved Skole. Der er et ønske om, at fritidscentret flytter fra Strandvejen 349 og ind på 
skolen for at styrke sammenhængskraften mellem skolen, GFO’en og fritidscentret. Et sådan 
tværfagligt samarbejde, der beror på en målrettet og helhedsorienteret indsats kan skabe en 
sammenhængende og varieret læringsdag for alle elever til gavn for deres trivsel, læring og 
alsidige udvikling. På den måde vil placeringen af fritidscenteret på skolen i endnu større grad 
understøtte et inkluderende læringsmiljø, hvor eleverne er en aktiv del af de faglige og sociale 
fællesskaber hele dagen.

Der er desuden en forventning om, at flere elever vil benytte fritidscentret, hvis det ligger fysisk på 
skolen. Mange elever på mellemtrinet er tilmeldt eftermiddagsaktiviteter i blandt andet Skovshoved 
Idrætsforening. Det betyder, at den tid, hvor de kan benytte fritidscentret, er meget kort. Med den 
nuværende placering af fritidscentret et stykke nord for skolen, undlader mange elever at benytte 
tilbuddet de dage, hvor de har eftermiddagsaktiviteter.

Projektet indebærer bl.a.:
- At der etableres et stort rum i stueetagen i umiddelbar forlængelse af mellemtrinets 

klasselokaler. Lokalet vil danne base for fritidscentret og indrettes til et samlet værksted, hvor 
der er plads til forskellige samtidige aktiviteter. Der vil dog også være små arbejdsstationer, 
hvor eleverne kan fordybe sig individuelt. 

- Bogsamlingen reorganiseres på ny i det nuværende pædagogiske læringscenter (PLC) længst 
mod indskolingen og en stor del af rummet indrettes til læringsmiljø for PLC formidling, 
gruppearbejde, faglig fordybelse i skoletiden, samt socialt samvær, lektielæsning og ”hæng-ud” 
område i eftermiddagstiden.

- Der indrettes i PLC et afskærmet digitalt værksted med plads til klasseundervisning. Dette 
benyttes om eftermiddagen til diverse computer-, PS4- og LAN-aktiviteter.



Side 13

- Cafekøkkenet tilpasses så der er kapacitet til både skole, GFO og fritidscenter, og der skabes 
plads til båse, hvor mindre grupper kan arbejde i skoletiden og ”hænge ud” om eftermiddagen.

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 1,7 mio. kr. til etablering af Skovshoved Fritidscenter på Skovshoved Skole 
med finansiering over likvide aktiver.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af fritidscenter på Skovshoved Skole (3208199 - 
EMN-2019-05927)

10 (Åben) Anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter - opgradering af Strandvejen
 
Sags ID: EMN-2017-01886

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 
1 (I) undlod at stemme d. 14. december 2015, pkt. 9, bevilling på 2,65 mio. kr. til Hellerup 
bydelscenter. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Der burde have været en temadrøftelse 
mellem Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget inden sagen fremlægges for 
Kommunalbestyrelsen. Enhedslisten undrer sig ligeledes over, at man bevilliger 2,65 millioner kr. 
ud af de bevilligede 5 millioner kr. uden en politisk drøftelse af helhedsplanen for området.”

Opgradering af Hellerup bydelscenter har i første omgang omfattet tiltag, der kan understøtte 
renholdelsen af byrummet, samt tiltag, der opgraderer det grønne element i gadeforløbet, samt 
udskiftning af knækkede fortovsfliser og opdatering af byinventar. Der er blandt andet indkøbt og 
opstillet 10 stk. selvkomprimerende affaldsbeholdere, forbedret tilgængelighed ved stiovergange 
samt genplantet træer i nye bede i bydelscenterets sydlige del.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber.

På investeringsoversigten for 2015 er der afsat 5,250 mio. kr. til Hellerup bydelscenter – 
opgradering af Strandvejen.

Af den samlede anlægsbevilling på 2,65 mio. kr. er der brugt 2,32 mio. kr., svarende til et 
mindreforbrug på 0,33 %. Mindreforbruget skyldes primært, at planlagte arbejder udskydes, til efter 
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Novafos igangværende arbejder med skybrudstunnel i bydelscenterets nordlige område er 
afsluttet.
Restbeløbet tilbageføres til puljen Forskønnelse og udvikling af bydelscentre.

Der er udarbejdet en logbog for Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen samt skema 1 
og skema 2.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Logbog - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (1733641 - EMN-2017-01886)
2. Skema 1 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (1733663 - EMN-2017-
01886)
3. Skema 2 - Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen (3218697 - EMN-2017-
01886)

11 (Åben) Anlægsregnskab - Udbygning af fjernvarmenettet fase 1
 
Sags ID: EMN-2019-03900

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for Udbygning af fjernvarmenettet fase 1, der omfatter 
Hellerupområdet. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 24. marts 2010, pkt. 5. udbygningen af fjernvarmens 
fase 1. Projektet har omfattet etablering af fjernvarmenet i vejene i Hellerupområdet med løbende 
tilslutning af fjernvarmekunder i området. 

Udbygningen af fase 1 har en samlet bevilling på 250,5 mio. kr. fordelt på følgende bevillinger:

 25,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2010, pkt. 5
 43,529 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. oktober 2011, pkt. 7
 1 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. november 2011, pkt. 9
 37,711 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. oktober 2012, pkt. 7
 37,711 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. januar 2013, pkt. 3
 88,049 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 17. juni 2013, pkt. 8
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 17 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2019, pkt. 5

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
”administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber”. 

Af den samlede anlægsbevilling på 250.500.000 kr. er der forbrugt 250.316.019 kr., svarende til et 
mindre forbrug på 183.981 kr. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Der er udarbejdet logbog for Udbygning af fjernvarmenettet fase 1 samt skema 1 og skema 2.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Fjernvarme fase 1 (3068578 - EMN-2019-03900)
2. Skema 2 - Fjernvarme fase 1 (3198810 - EMN-2019-03900)
3. Logbog - Fjernvarme fase 1 (3068575 - EMN-2019-03900)
4. Revisionserklæring - Fjernvarme fase 1 (3220666 - EMN-2019-03900)
5. Fasekort_fase1 (3193824 - EMN-2019-03900)

12 (Åben) Anlægsregnskab - Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo 
Nordisk
 
Sags ID: EMN-2019-03968

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo 
Nordisk.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt d. 16. juni 2014, pkt. 8, 4,98 mio. kr. til 
fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk. 

Projektet har omfattet fjernvarmetilslutning af Gentofte Sportspark samt Novo Nordisk. 
Ledningerne forsyner den nye Sportspark samt Novos bygninger på Niels Steensens Vej 8. 
Ledningerne er forberedt til yderligere tilslutning i området.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
”administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber”. 
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Af den samlede anlægsbevilling på 4.980.000 kr. er der forbrugt 4.921.374 kr., svarende til et 
mindre forbrug på 58.626 kr. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre lånefinansiering.

Der er udarbejdet en logbog for Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og Novo Nordisk 
samt skema 1 og skema 2.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 - Fjernvarme GSP og NOVO (3074005 - EMN-2019-03968)
2. Skema 2 - Fjernvarme GSP og NOVO (3201211 - EMN-2019-03968)
3. Logbog - Fjernvarme GSP og NOVO (3074003 - EMN-2019-03968)
4. Revisionserklæring - Fjernvarme GSP og NOVO (3227391 - EMN-2019-03968)

13 (Åben) Grøn omstilling i kommende udbud af affaldsindsamling fra private husstande
 
Sags ID: EMN-2019-06157

Resumé
Som opfølgning på temadrøftelser i Teknik- og Miljøudvalget og i Kommunalbestyrelsen, skal det 
besluttes, hvorledes den grønne omstilling af indsamlingen af husholdningsaffald skal indgå i det 
kommende udbud af affaldsindsamlingen.

Baggrund
Den nuværende kontrakt om indsamling og transport af affald fra kommunens private husstande 
udløber ved udgangen af marts 2021. Opgaven med indsamling og transport af husholdningsaffald 
skal i udbud i foråret 2020, således at en renovatør kan stå klar til at løse opgaven fra april 2021.

Ved gennemførelsen af et nyt udbud, kan der stilles nye krav, som fremmer den grønne omstilling.

På Teknik og Miljø udvalgsmødet den 29. oktober 2019 fik udvalget en orientering om marked for 
grøn omstilling af indsamlingen af husholdningsaffald og muligheder for omstillingen til 
renovationsbiler, der bruger el som drivmiddel, frem for traditionel diesel. 

I forlængelse heraf afholdt kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 en temadrøftelse om 
”Grøn omstilling af kommunens transport”. Her blev der skitseret 3 scenarier for, hvordan en 
overgang til eldrevne renovationsbiler og indførelsen af separat indsamling af madaffald kan 
indføres, i forhold til det forestående udbud.
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De fremlagte scenarier var:

Scenarie 1: Længerevarende kontrakt med EL renovationsbiler (8 – 10 år)

Scenarie 2: 2 årig kontrakt med dieselbiler som overgangsperiode til en længerevarende kontrakt 
fra 2023 med krav om el-renovationsbiler

Scenarie 3: Som scenarie 2 – derudover indkøbes/afprøves 1-2 el-renovationsbiler i den 2-årige 
overgangsperiode

Som grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale skal der tages stilling til om og i hvilket omfang, 
der skal stilles krav om eldrevne renovationsbiler i forbindelse med udbuddet.  Det herefter 
udarbejdede udbudsmateriale forelægges til politisk godkendelse på møder i januar/februar.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

Til drøftelse og beslutning om og i hvilket omfang, der skal indarbejdes krav om eldrevne 
renovationsbiler i forbindelse med det kommende udbud af indsamling af husholdningsaffald.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - Scenariebeskrivelse (3222240 - EMN-2019-06157)

14 (Åben) Godkendelse af fjernvarmetakst for 2020
 
Sags ID: EMN-2019-03271

Resumé
Der forelægges forslag til takster og takstblad for fjernvarme for 2020 til godkendelse. 
På baggrund af den fastsatte takst for 2020 og den løbende tilgang af nye fjernvarmekunder, 
søges ligeledes om justering af indtægts- og udgiftsbevilling på Gentofte Fjernvarmes driftsbudget 
for 2020.

Baggrund
I henhold til Varmeforsyningsloven skal fjernvarmetakster, afregnings- og leveringsbestemmelser 
godkendes af Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Forsyningstilsynet.

De primære variabler, der påvirker fjernvarmetaksterne, er varmekøbsprisen fra CTR og de 
foregående regnskabsårs over- eller underdækning. 

Den af CTR udmeldte takst for 2020 ligger 8,9 % lavere end i 2019.
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Der forventes ultimo 2019 at være en underdækning på 16,5 mio. kr. Denne skal, i 
henhold til varmeforsyningsloven, indregnes i taksterne for det kommende år, i forhold til 
”hvile i sig selv” princippet.

Med baggrund i den af CTR udmeldte varmepris for 2020 og underdækning fra 2019 der 
skal indregnes i taksten for 2020, vil taksten falde fra 159,83 kr. pr. GJ i 2019 til 157,83 kr. 
i 2020. Taksten fordeler sig med 59,27 kr. pr. Gj for den variable del og 98,56 kr. pr. GJ for 
den faste del. Den variable del er afhængig af forbrug og dækker køb af varme fra CTR. 
Den faste del dækker fjernvarmens drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt den faste pris, 
som CTR opkræver af Gentofte Fjernvarme.

De foreslåede takster, sammenholdt med løbende tilslutning af nye kunder, medfører et behov for 
budgetændringer på fjernvarmes driftsbudget for 2020 på 2,924 mio. kr. i merudgift til varmekøb og 
4,783 mio. kr. i merindtægt fra varmesalg.

Som en del af takstbladet indgår Gentofte Fjernvarmes leverings- og Tekniske bestemmelser samt 
Takst for tilslutningsbidrag.

Indstilling
Teknik og Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At Fjernvarmetaksten for 2020 fastsættes til 157,83 kr. pr. GJ eksklusiv moms.
2. At Takstbladet for 2020 godkendes.
3. At der gives tillægsbevilling til Gentofte Fjernvarmes driftsbudget for 2020 på 2,924 mio. kr. 

i merudgift og 4,783 mio. kr. i merindtægt som konsekvens af de ændrede takster.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

15 (Åben) Takster 2020 - Novafos
 
Sags ID: EMN-2019-05902

Resumé
Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2020 forelægges 
godkendelse.

Baggrund
Forsyningssekretariatet har udmeldt økonomiske rammer for Novafos-selskaberne Gentofte Vand 
A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2020.

Der er på den baggrund fastsat takster for 2020, der er godkendt af bestyrelsen for Novafos den 
29. november 2019. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede takster og gebyrer.
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Taksten for vand og spildevand er samlet på 49,30 kr./m3 for 2020.

Taksten for vand og spildevand i perioden 2012-2020 har været følgende (kr./m3)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
46,70 50,20 50,60 43,80 56,65 61,90 49,85 54,00 49,30

Faldet i taksten fra 2019 til 2020 skyldes hovedsageligt, at der forventes højere vandmængder på 
vand og spildevand samt diverse reguleringer for tidligere år. 

Med takstfastsættelsen for 2020 er den fulde økonomiske ramme udnyttet. Der forventes 
et investeringsniveau i 2020, der er højere end investeringsniveauet i den af 
Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme, og selskaberne skal således 
samtidig optage lån til dækningen af forskellen. 

Investeringerne, der er indregnet i taksten, er i overensstemmelse med planerne for 
forsyningsområdet i henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner.

Novafos har foretaget justeringer i gebyrbladet for Gentofte, i forbindelse med en 
harmonisering af gebyrerne i Novafos ni kommuner. Harmoniseringen har betydet mindre 
justeringer i enkelte af gebyrerne for Gentofte samt indførelse af enkelte nye gebyrer. 
Revideret gebyrblad er vedlagt.  

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At takster for levering af vand og afvanding af spildevand i Gentofte Kommune for 2020 
godkendes.

At revideret gebyrblad godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Takster 2020 (3204412 - EMN-2019-05902)
2. Gebyr Novafos (3228581 - EMN-2019-05902)

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

Resumé
Der søges om godkendelse af lånoptagelse til dækning af kommunes likviditetstab, som følge af 
den tvungne indefrysning af stigninger i grundskyld i 2019.
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Baggrund
I årene 2018-2020 skal kommunen indefryse alle stigninger over 200 kr. fra år til år i 
grundskyldsbetalingen til kommunen. Det skal ske som et rentefrit lån til boligejeren. 
Indefrysningen er obligatorisk for boligejerne.

Gentofte Kommune har i 2019 indefrosset et beløb pr. 1. december på ca. 44,5 mio. kr. Staten 
skulle efter den hidtidige plan overtage udlånene til boligejerne i 2021. Regeringen har dog i 
efteråret 2019 udskudt de nye boligskatteregler til 2024, hvor det også forventes, at staten nu 
overtager udlånene.  Kommunens udlån kan efter den kommunale lånebekendtgørelse 
genbelånes til dækning af kommunens likviditetstab, hvilket indgik som forudsætning ved 
Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019. 

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 43,0 mio. kr. Der søges om en lidt lavere 
lånoptagelse end udlånene udgør, da der stadig i løbet af december måned kan komme indfrielser 
af udlån, som reducerer den mulige lånoptagelse. Ved statens overtagelse af grundskyldslånene til 
boligejerne i forventeligt 2024, vil kommunens lån som udgangspunkt skulle indfris.

Kommunen optager sædvanligvis fastforrentet 25-årige lån, hvor renten er fast i hele løbetiden. 
Som følge af den særlige situation, hvor kommunen forventes at skulle indfri lånet i løbet af 2024, 
har Økonomi søgt rådgivning hos Kommunekredit om det mest hensigtsmæssige lån i forhold til 
pris og risiko. Kommunekredit foreslår et 10-årigt variabelt forrentet stående lån (dvs. uden afdrag) 
med kvartalsvis rentetilpasning, som kan indfries til kurs 100 ved hver rentetilpasning. Renten 
udgør pt. minus 0,20 pct. om året. 

Det foreslås derfor, at der optages et 10 årigt stående lån i Kommunekredit med variabel rente. 
Renten ved optagelsen af lånet forventes at blive minus 0,20 pct.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et stående 10 årigt lån i Kommunekredit på 43,0 mio. kr. med rentetilpasning hvert 
kvartal.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

17 (Åben) Lånoptagelse til fjernvarmens anlægsudgifter 2019
 
Sags ID: EMN-2019-01261

Resumé
Der søges om godkendelse af lånoptagelse til foreløbigt afholdte anlægsudgifter i 2019 til 
udbygningen af fjernvarmen ved optagelse af lån i Kommunekredit. 

Baggrund
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I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen af fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det 
besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån. Lånene 
tilbagebetales via fjernvarmens takster.

Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter reglerne i 
bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse.

Fjernvarmen har i 2019 et korrigeret anlægsbudget på 76,513 mio. kr. De samlede låneberettigede 
anlægsudgifter i regnskabsåret 2019 forventes at blive ca. 61 mio. kr. 

Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 45,0 mio. kr. Når det samlede anlægsforbrug 
i 2019 er kendt, ansøges om lånoptagelse til eventuelle resterende lånbare udgifter.

Tidligere lån til fjernvarmeudbygningen er optaget som fastforrentet lån i Kommunekredit.

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån med en indikeret 
rente på 0,41 % er det mest fordelagtige.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 45,0 mio. kr.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

18 (Åben) Overførsel af puljer mv. til anlæg
 
Sags ID: EMN-2019-06146

Resumé
Økonomi anbefaler, at to puljer overføres fra drifts- til anlægsbudgettet.

Baggrund
I økonomisk rapportering for 3. kvartal 2019 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. 
november 2019 (punkt 12), blev det besluttet at overføre 5,9 mio. kr. vedr. puljer fra 
driftsbevillingerne ’Kultur’, ’Unge’ og ’Fritid’ til anlægsbudgettet. Det indstilles, at overførslen 
indarbejdes i anlægsbudgettet i 2019 og frem.

Ligeledes vurderer Økonomi, at driftsudgifterne til to puljer på teknik og miljøområdet, jf. 
nedenstående, vedrører anlæg. Økonomi anbefaler derfor, at driftsbudgettet og forbruget 
vedrørende disse puljer overføres til anlægsbudgettet.

Det vedrører følgende puljer:
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 Pulje til renovering af veje, fortove og cykelstier med et budget på 5,8 mio. kr. i 2019 og 5,9 
mio. kr. i 2020 og frem.

 Parker og Grønne områder med et årligt budget på 2,0 mio. kr. i 2019 og frem.

Indstilling
Økonomi og Personale indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der indarbejdes 5,9 mio. kr. vedrørende puljer under Kultur, Unge og Fritid for 2019 i 
anlægsbudgettet, og at der i 2020 overføres 5,5 mio. kr. fra driftsbevillingerne ’Kultur’, ’Unge’ 
og ’Fritid’ til anlægsbudgettet.
2. At der for 2019 overføres 7,8 mio. kr. vedrørende ovenstående puljer på teknik og 
miljøområdet fra drifts- til anlægsbudgettet, samt 7,9 mio. kr. i 2020 og frem.
3. At der godkendes anlægsbevillinger til overførte rådighedsbeløb, jf. punkt 1 og 2.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

19 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-00048

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

20 (Lukket) Retssag

21 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Forslag til Tillæg 14 -
Område til offentlige formål
ved Strandvejen
Høringsfrist xx. xxx 20xx

Kommunalbestyrelsen har den xx.xxxx 20xx vedtaget at sende forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2017

i høring. Tillægget er i høring i perioden den xx. xx til den xx. xx 20xx. Du kan se tillægget som en

samlet pdf her.

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den xx.xx 20xx. Høringssvar indsendes via linket "din

kommentar" som du finder øverst på siderne i forslag til Lokalplan xxx her.

Baggrund 

Der er ønske om at kunne anvende Strandvejen 349 til undervisning. Området er beliggende

i rammeområde 2.D7 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Anvendelsen til undervisning er ikke

i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning i kommuneplanen. Inden der kan vedtages en

lokalplan for ejendommen, skal der således være tilvejebragt et tillæg til Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af rammeændringens indvirkning på miljøet. Det vurderes, at de

ændringer i anvendelsen som rammeændringen åbner op for, ikke vil have effekt på områdets miljø

lokalt og ingen betydning regionalt.

Kommuneplantillægget i sig selv giver ikke anledning til udarbejdelse af en miljørapport jf. lov om

miljøvurdering af planer og programmer. Det er derfor besluttet i henhold til samme lov, at der ikke

udarbejdes miljørapport.

Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle eller rasteområder.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter

miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et

planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages

over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes

på www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af

3



klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage

til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920

Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at

klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den

anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om

gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6

måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.
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Forslag til ny ramme
Ejendommen Strandvejen 345, 349 og 349A i Skovshoved udgør kommuneplanens rammeområde 2.D7.

Den generelle anvendelse er "område til offentlige formål", og den specifikke anvendelse er "sociale

institutioner". Den generelle anvendelse fastholdes til "offentlige formål", og den specifikke anvendelse

ændres til "offentlige formål".

Med rammeændringen kan der lokalplanlægges for ikke nærmere angivne offentlige formål.

Afgrænsningen i den nye ramme er identisk med den nuværende rammeafgrænsning.
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2.D7 - Område til offentlige
formål ved Strandvejen

Anvendelse

Generel anvendelse er område til offentlige formål
Specifik anvendelse er angivet til område til offentlige formål
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Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig
karakter. Der åbnes mulighed for, at der i tilknytning til institutioner eller anden
bebyggelse til offentlige formål kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale
erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Området omfatter offentlige formål, der ikke er nærmere angivet.

Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget
parkeringsbehov.

Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til
mindst:

50 % af etagearealet

Zonestatus

Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang

For 'Område til offentlige formål' gælder

Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom
Maksimale antal etager er 2,5
Maksimal højde er 12 m

Udstykning

Rammen regulerer ikke udstykning
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Eksisterende ramme
Området Strandvejen 345, 349 og 349A Skovshoved udgør i Kommuneplan 2017 for Gentofte

Kommune rammeområde 2.D7, som er fastlagt til område for offentlige formål, sociale institutioner med

en beyggelsesprocent på 40 for den enkelte ejendom og maksimalt antal etager på 2,5.  

Se den nuværende gældende ramme her. 
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2.D7 - Skovshoved
Fritidscenter ved
Strandvejen

Status og type

Plantype Kommuneplanramme

Planstatus Vedtaget den 28. august 2017

Anvendelse

Generel anvendelse Område til offentlige formål

Specifik anvendelse Sociale institutioner



Bebyggelse

Maksimal
bebyggelsesprocent

40% af den enkelte ejendom

Maximale antal etager 2.5

Maksimal højde 12 m

Generelle anvendelsesbestemmelser

I områder til offentlige formål kan der placeres institutioner m.v. af almennyttig
karakter. Der åbnes mulighed for at der i tilknytning til institutioner eller anden
bebyggelse til offentlige formål, kan indrettes boliger, serviceerhverv, liberale
erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.
Sociale institutioner omfatter daginstitutioner, institutioner for børn - og unge,
ældrecenter, ældreboliger, andre sociale institutioner mv.
Inden for den enkelte ejendom skal der være dækning af eget parkeringsbehov.
Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges opholdsareal svarende til
mindst:
- 50 % af etagearealet
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Lokalplanens baggrund
Skovshoved Fritidscenter på Strandvejen 345-349A, der ejes af Gentofte Kommune, har hidtil været

anvendt til børnehave og fritidsklub.

Gentofte Kommune ønsker ud fra et socialt og fagligt perspektiv at knytte en afdeling af Søgaardskolen,

der i dag holder til på Hellerupvej 20, tættere til en folkeskole. Det kan ske ved at udnytte Strandvejen

349 til denne undervisning og drage nytte af nærheden til Skovshoved Skole. Det vil give eleverne

mulighed for et læringsmiljø, der tager hensyn til deres behov i et skærmet miljø og samtidig giver

mulighed for at opnå fuld fagrække.

Området er omfattet af Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, Lokalplan

380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger og Lokalplan 402 om overdækninger, herunder

udestuer.

Gældende Lokalplan 150 fra 1999 giver mulighed for at anvende området til offentlige formål i form af

offentlige og private institutioner af almennyttig karakter, herunder boliger. Hensigten med Lokalplan 150

var blandt andet at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse, som siden hen er sket ved opførelse

af Børnehuset Skovshoved. 

Rammen for enkeltområde 2.D7 Skovshoved Fritidscenter ved Strandvejen i Kommuneplan 2017

fastsætter anvendelsen til offentligt formål, sociale institutioner.

Undervisning i området er ikke i overensstemmelse med Lokalplan 150 og kommuneplanrammen. Derfor

er der udarbejdet dette tillæg til Lokalplan 150 og tillæg til Kommuneplan 2017.

Denne lokalplan 150.1 fastsætter fremtidige anvendelsesmuligheder, således at der kan foregå

undervisning i områdets bygninger.

Lokalplan 150.1Kladde
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Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i Klampenborg-Skovshoved Bydel og afgrænses af villabebyggelse mod nord,

vest og syd. Mod øst ligger etageejendomme på mellem 2-5 etager samt Strandvejen.

Lokalplanområdet omfatter en ejendom med matrikelnummer 5y Ordrup. Bebyggelsen på ejendommen

består af 3 bygninger, hvoraf de to er sammenbygget ved en mellembygning. Der er ønske om at

bygningerne også kan anvendes til undervisning.

Den ældste bygning, der er fra 1918, er tegnet af arkitekt H. C. Poulsen og opført i Nationalromantisk

stil. Bygningen fra 1977, som er opført i 1 etage er forbundet til den den ældre bygning via en

mellembygning. 

Strandvejen 349 og 349A

Den sydligst beliggende bygning, som er opført i 2002 i 2 etager, rummer en integreret institution;

Børnehuset Skovshoved, hvis funktion skal fortsætte. Denne bygning opfattes som en selvstændig del

med hegn og beplantning omkring. Bygningen har et stort volumen, men på grund af arkitekturen og

bygningens farvesætning  virker den ikke som et dominerende element i området. 

Lokalplan 150.1Kladde
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Strandvejen 345 og 349

Lokalplan 150.1Kladde
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Lokalplanens formål og
indhold
Formålet med Lokalplan 150.1 er at give mulighed for, at ejendommen matrikel nr. 5y Ordrup, der ligger

ved Strandvejen, også vil kunne anvendes til undervisning. Lokalplan 150.1 er således et supplement til

anvendelsesbestemmelserne i Lokalplan 150.

Øvrige bestemmelser i Lokalplan 150, herunder de bygningsregulerende, vil fortsat være gældende. 

Ejendommen matrikel nr. 5y Ordrup vil, når Lokalplan 150.1 er endelig vedtaget, fortsat være omfattet

af  Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, Lokalplan 380 en temaplan for

bevaringsværdige bygninger, og Lokalplan 402 om overdækninger, herunder udestuer.

Lokalplan 150.1Kladde

Side 4



Lokalplanbestemmelser
I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018, med senere ændringer lov nr.

1714 af 27. december 2018, § 1,  lov nr. 1715 af 27. december 2018, lov nr. 1712 af 27. december

2018, § 2 1astsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 beskrevne område:

Lokalplan 150.1Kladde
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§ 1 Formål
1.1

Det er lokalplanens formål:

at udlægge området til offentlige formål, herunder undervisning.

Lokalplan 150.1Kladde
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§ 2 Område og zonestatus
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortet.

2.2

Lokalplanen omfatter følgende matrikel samt alle nye matrikler, der udstykkes fra denne: 5y Ordrup.

2.3

Lokalplanens område ligger i byzone.

Lokalplan 150.1Kladde
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§ 3 Anvendelse
3.1

Lokalplanens område må kun anvendes til offentlige formål i form af offentlige og private institutioner af

almennyttig karakter herunder boliger samt til undervisning.

Lokalplan 150.1Kladde
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§ 4 Servitutter og lokalplaner
4.1

§ 3.1 i Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose ophæves, og erstattes af § 3.1

for den af Lokalplan 150.1 omfattede ejendom med følgende matrikelnummer: 5y Ordrup.

Lokalplan 150.1Kladde
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§ 5 Retsvirkninger
5.1

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun

udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører

heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid

med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger.

Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.

Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre kommunalbestyrelsen

skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende.

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

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

lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over

fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål. Under visse forudsætninger kan ejeren af en ejendom,

der er omfattet af denne bestemmelse, kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplanen bestemmer, at nærmere angivne bebyggelser ikke må nedrives uden tilladelse fra

kommunalbestyrelsen. I de tilfælde, hvor tilladelse til nedrivning ikke opnås, kan ejeren under visse

forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Lokalplan 150.1Kladde
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Kort
Se målfast kortbilag i PDF

Lokalplan 150.1Kladde
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! Lokalplanafgrænsning

Eksisterende bygning
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Lokalplanens forhold til
anden planlægning og
lovgivning
Kommuneplan 2017
Lokalplanområdet indgår i enkeltområde 2.D7 i Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune. Lokalplanen

er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen. 

For at denne Lokalplan 150.1 kan få gyldighed, forudsætter det, at der vedtages et tillæg 14 til

Kommuneplan 2017.

I overensstemmelse med lov om planlægning tilvejebringes Tillæg 14 til Kommuneplan 2017

sideløbende med Lokalplan 105.1.

I Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 vil den specifikke anvendelsesbestemmelse i enkeltområde 2.D7 blive

ændret til offentlige formål. 

Byplanvedtægter og lokalplaner

Matrikel nr. 5y Ordrup vil, når denne lokalplan 150.1 er endelig vedtaget, fortsat være omfattet af

bestemmelser i Lokalplan 150 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose, bestemmelser i

Lokalplan 380 en temaplan for bevaringsværdige bygninger, og bestemmelser i Lokalplan 402 om

overdækninger, herunder udestuer.

Servitutter

Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke

indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke bortfalder som følge af disse

bestemmelser, vil fortsat være gældende.

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

Klimatilpasning

Kraftige regnskyl vil blive hyppigere i fremtiden. Udvikling og implementering af systemløsninger, der

ikke leder vandet til kloaknettet, men nyttiggør eller afleder regnvand lokalt, skal fremmes.

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

overensstemmelse med spildevandsplanen.

Hvis der er ønske eller behov for nedsivning af regnvand kræver det en forudgående tilladelse fra

Lokalplan 150.1Kladde
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Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Tilgængelighed og handicapforhold

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i

bygningsreglementet. Områdets bebyggelse og friarealer, herunder veje, stier og parkeringsarealer, skal

indrettes og udføres således, at tilgængeligheden for mennesker med funktionsnedsættelse sikres.

Lokalplanen regulerer ikke udformning af ubebyggede arealer herunder veje, stier og parkeringspladser,

hvorfor der ikke er indsat bestemmelser om tilgængelighed og handicapforhold.

Trafikforhold og vejbyggelinjer

Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger, hastighedsnedsættelser eller

andre trafikale forhold på vejarealerne.

Miljøforhold

På arealet som vist på nedenstående kort er der ved lokalplanens vedtagelse kortlagt jordforurening på

vidensniveau 2. Inden et grave- og anlægsarbejder eller ændring i arealanvendelsen igangsættes, skal

miljømyndigheden i Gentofte Kommune kontaktes, idet der som udgangspunkt skal søges om en

tilladelse efter jordforureningslovens § 8 inden opstart.

Grundejer har pligt til at rette henvendelse til miljømyndigheden i Gentofte Kommune, såfremt grundejer

ligger inde med oplysninger om eller får kendskab til øvrige forureningsforhold.

Spildevand

Det samlede afløb for den enkelte ejendom må ikke overstige den vandmængde, der svarer til

spildevandsplanens fastsatte afløbskoefficient.

I tilfælde af at afløbskoefficienten ikke kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller på anden måde

håndteres lokalt på egen grund.

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

Miljø.

Varmeplanlægning 

I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for

varmeforsyningen i kommunen med delplan for fjernvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning.

Lokalplanområdet forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning.

Kystnærhed

Lokalplanen er beliggende indenfor de kystnære dele af byzoneområder. Lokalplanen giver ikke

mulighed for at der anlægges eller opføres bebyggelse, der set i forhold til de nære omgivelser vil

påvirke kysten visuelt.

Naturbeskyttelse

Lokalplan 150.1Kladde
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Dele af lokalplanområdet er i henhold til naturbeskyttelsesloven omfattet af en beskyttelseslinje fra et

fredet fortidsminde, en rundhøj fra oldtiden. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke, i henhold til

naturbeskyttelseslovens § 18, foretages ændringer i tilstanden. Der må således ikke placeres hegn,

campingvogne eller lignende 

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

Tilladelser fra andre myndigheder

Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder

end Kommunalbestyrelsen.

Ekspropriation

Ifølge planloven skal der i alle lokalplaner oplyses om betingelserne for ekspropriation i forbindelse med

en lokalplan. Det følgende afsnit er udelukkende en oplysning om de gældende regler for ekspropriation

og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der vil ske ekspropriation i forbindelse med lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller

private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for

virkeliggørelsen af en endeligt vedtaget lokalplan eller byplanvedtægt og for varetagelsen af almene

samfundsinteresser.

Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov hvor

almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.

Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.

Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af

ekspropriationsformålet. Herunder skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes

i Erhvervsstyrelsens "Vejledning om ekspropriation efter planloven" og Vejdirektoratets "Vejledning om

ekspropriation efter vejloven".
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Kort over rammer for lokalplaner, Kommuneplan 2017
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Fredet fortidsminde omgivet af 100 m beskyttelseslinje, jf. afsnit om naturbeskyttelse.
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Jordforurening kortlagt på vidensniveau 2.
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Miljøvurdering
Der er i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

foretaget en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er gennemført en

screening og på denne baggrund er det vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet,

og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Lokalplanens formål er at supplere anvendelsesmedstemmelsen i gældende Lokalplan 150 med

undervisningsformål, således at der også kan foregå undervisning i området. 

Det er vurderet, at planen ikke vil beskadige eller ødelægge bilag IV-arters yngle og rastepladser.

De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være

status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt.

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) kan en afgørelse efter

miljøvurderingslovens § 10 om ikke at gennemføre en miljøvurdering – i form af en miljørapport - af et

planforslag, der er udarbejdet i henhold til planloven, påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages

over retlige spørgsmål.

Klagen skal indgives skriftligt til Planklagenævnet ved brug af klageportalen, der kan findes

på www.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse.

Der kan i særlige tilfælde indgives klage udenom klageportalen. Ønsker du at blive undtaget for brug af

klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning sammen med din klage

til plan-byg@gentofte.dk eller med brev til Gentofte Kommune, Plan og Byg, Bernstorffsvej 161, 2920

Charlottenlund.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr. Gebyret for at

klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Nævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den

anviste måde og inden for den fastsatte frist, kan klagen afvises fra behandling. Vejledning om

gebyrbetalingen kan findes på www.naevneneshus.dk

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven skal være anlagt ved domstolene inden 6

måneder efter den offentlige bekendtgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 54.
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Lokalplanens midlertidige
retsvirkninger
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i

øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan.

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som

hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give

tilladelse til, at en ejendom bebygges eller anvendes i overensstemmelse med forslaget, såfremt det er i

overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større bygge- eller

anlægsarbejde.

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

opretholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx.xx 20xx og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog

højst indtil den xx.xx 20xx.
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Status
Forslag til lokalplan 150.1 for et område ved Strandvejen, nord for Bostamose er:

vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den xx.xx 20xx,

offentliggjort den xx.xx 20xx

i høring frem til den xx.xx 20xx.
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Dokument Navn: Energihandlingsplan 2020, 

Projektoversigt.xlsx

Dokument Titel: Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt

Dokument ID: 3120057

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til 

energihandlingsplan 2020/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til Energihandlingsplan 2020

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1

Dette dokument blev genereret af



                   Gentofte Kommune
                   Gentofte Ejendomme

Adresse Institutionsnavn Investering Beskrivelse af energitiltag.
Adolphsvej 25 Kildeskovshallen 600.000 Energioptimering af ventilationsanlæg
Tranegårdsvej 77 Kirsebærgården 75.000 Konvertering til fjernvarme
Jægervangen Boliger 100.000 Konvertering til fjernvarme
Bernstorffsvej 161 Rådhuset 75.000 Belysningsprojekt
Dessaus Boulevard 10 Hellerup Skole 800.000 Belysningsprojekt
Korsgårdsvej 1 Skovshoved Skole 1.200.000 Belysningsprojekt
Forskellige ejendomme i alle områder 1.300.000 Belysningsprojekter
Forskellige ejendomme i alle områder 700.000 Ventilationsprojekter

Forskellige ejendomme i alle områder 750.000
Mindre energiprojekter, som fx pumpeudskiftninger, teknisk isolering, tætninger af vinduer 
og døre, belysning osv.

Forskellige ejendomme i alle områder 1.000.000
Energibesparende tiltag i forbindelse med større vedligeholdelsesprojekter - eksempelvis 
tagrenoveringer, hvor isoleringen øges eller renovering/udskiftning af vinduer.

Forskellige ejendomme i alle områder 300.000 Indsatser vedrørende adfærd
Forskellige ejendomme i alle områder 250.000 Energimærkning samt dybdegående screeninger af tekniske anlæg

Forskellige ejendomme i alle områder 250.000 Energistyringssystem, abonnementer og licenser

Forskellige ejendomme i alle områder 1.600.000 Energiledelse

9.000.000

9.000.000

Energihandlingsplan 2020, Projektoversigt

I alt

Budget 2020



Dokument Navn: Skema 1 - Projektoversigt 2020 SPV.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Projektoversigt 2020 SPV

Dokument ID: 3188932

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til Større Planlagt 

Vedligeholdelse 2020/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til Større Planlagt 

Vedligeholdelse 2020

Dagsordenspunkt nr 3

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2

Dette dokument blev genereret af



      Gentofte Ejendomme

Adresse Ejd./bygningsnavn Ekskl. administrationsudgifter Bemærkninger

Adolphsvej 25 Kildeskovshallen 450.000 Renovering af elevator

Bernstorffsvej 161 Gentofte Rådhus 600.000 Afrensning og malerbehandling af vinduer

Gersonvej 45 Gersonshallen 3.036.000 Renovering af tag

Korsgårdsvej 1 Skovshoved Skole 1.800.000 Udskiftning af tagpap, efterisolering, tagrender , tagnedløb.

Korsgårdsvej 1 Skovshoved Skole 600.000 Malerbehandling/renovering af vinduer på Nordfløjens nordside.

Vangedevej 178 Munkegårdsskolen 450.000 Skorstenen nedrives.

I alt Kultur, Børn, Unge og Fritid 6.936.000

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

Schioldannsvej 31 Tranehaven 2.400.000 Facaderenovering

Stolpegårdsvej 24 Drosselbo 560.000 Modernisering af styring og spil i elevator

I alt SOSU 3.910.000

tværgående uden adresse Skitseprojekter 300.000 Skitseprojekter/forundersøgelser

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

tværgående uden adresse CTS Konverteringer 400.000 CTS Konverteringer

tværgående uden adresse Tekniske installationer 1.220.000 Tekniske installationer

tværgående uden adresse Indvendig vedligehold 494.000 Indvendig vedligehold af institutioner

I alt tværgående 2.814.000

Planlagte mindre opgaver 3.340.000

Administrationsudgifter 5.000.000

I alt anlægsmidler, SPV 22.000.000

Budget 22.000.000

Større Planlagt vedligehold 2020                                                                                                   November 2019
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Dokument Navn: Skema 1 - Bolig til 

boligsociale formål 2020.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Bolig til 

boligsociale formål 2020

Dokument ID: 3209721



Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 19. november 2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 150.000               

UDFØRELSE 1.200.000            

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 150.000               

I ALT EKSL. MOMS 1.500.000            -                     

Vedligeholdelse af boliger til boligsociale formål

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Skema 1. Anlægsbevilling til vedligehold af 

fredede og bevaringsværdige bygninger samt 

tekniske anlæg 2020.xlsx

Dokument Titel: Skema 1. Anlægsbevilling til vedligehold af 

fredede og bevaringsværdige bygninger samt 

tekniske anlæg 2020

Dokument ID: 3188741

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til vedligehold af 

fredede og bevaringsværdige bygninger samt 

tekniske anlæg 2020/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og 

bevaringsværdige bygninger samt tekniske 

anlæg 2020

Dagsordenspunkt nr 4

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1
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Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 05.11.2019

Medtag relevante kategorier for projektet:
PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 95.000                 

UDFØRELSE 960.000               

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 95.000                 

I ALT EKSL. MOMS 1.150.000            -                     -                     

 Anlægsbevilling til vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger samt tekniske anlæg 

2020

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg 

på Kystvejen.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 - Anlægsbevilling til etablering af 

signalanlæg på Kystvejen

Dokument ID: 3164154

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling til etablering af 

signalanlæg på Kystvejen/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg 

på Kystvejen

Dagsordenspunkt nr 5

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 1
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Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 18.11.2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

UDFØRELSE 1.025.000            

OMKOSTNINGER 175.000               

I ALT EKSL. MOMS 1.200.000            -                     -                     

Anlægsbevilling til etablering af signalanlæg på Kystvejen

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:



Dokument Navn: Skema 1 Boligareal. 72 nye plejeboliger 

Jægersborghave Nord.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 Boligareal. 72 nye plejeboliger 

Jægersborghave Nord

Dokument ID: 3200214

Placering: Emnesager/Anlægsbevilling. Opførelse af 72 

almene plejeboliger, Jærgersborghave Nord, 

samt godkendelse af skema A og 

B/Dokumenter

Dagsordens titel Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene 

ældreboliger, Jægersborghave Nord, samt 

godkendelse af skema A og B

Dagsordenspunkt nr 6

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 4
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Opgaveområde: Dato:

Social & Sundhed, Teknik og Miljø 20.11.2019

PROJEKTERING 

INDTIL ÅRSSKIFTET 

2019/2020

UDFØRELSEN REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

anlægsbevilling anlægsbevilling

KATEGORIER:

VÆRDI AF GRUND -                             15.827.000          

OMKOSTNINGER 9.500.000                  11.150.000          

BYGHERRELEVERANCER -                             3.200.000            

UDFØRELSE -                             112.300.000        

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 625.000                     15.791.000          

INDTÆGT -                             -                      

I ALT INKL. MOMS 10.125.000                 158.268.000        -                      

Værdi af grund indgår ikke i anlægsbevillingen

Bevillingsansøgning, december 2019 132.316.000

Tidligere bevilget

KB 17.06.2019, pkt. 4 10.125.000

Anlægsbevilling i alt 142.441.000        

Anlægsbevilling til udførelsen Jægersborghave Nord, boligdel

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

SKEMA 1
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Dokument Navn: Skema 1 Serviceareal. 72 nye 

plejeboliger Jægersborghave 

Nord.xlsx

Dokument Titel: Skema 1 Serviceareal. 72 nye 

plejeboliger Jægersborghave 

Nord

Dokument ID: 3200215



Opgaveområde: Dato:

Social & Sundhed, Teknik og Miljø 20.11.2019

PROJEKTERING INDTIL 

ÅRSSKIFTET 2019/2020
UDFØRELSEN REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

anlægsbevilling anlægsbevilling

KATEGORIER:

VÆRDI AF GRUND -                      

OMKOSTNINGER 1.900.000            

BYGHERRELEVERANCER 4.100.000            

UDFØRELSE 28.700.000          

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 3.687.000            

INDTÆGT, SERVICEAREALTILSKUD (2.880.000)           

I ALT EKSKL. MOMS -                             35.507.000          -                      

Anlægsbevilling til udførelsen Jægersborghave Nord, Serviceareal

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:

SKEMA 1
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Dokument Titel: Skema A og B -
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Internt notat
Behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

December måned 2019. Sagsnr. EMN-2019-05695

Anlægsbevilling. Opførelse af 72 almene plejeboliger, Jægersborghave Nord, 
samt godkendelse af skema A+B. 

December 2019
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Status på projekt

Jægersborghave Nord består af en bygning i 3 etager, hver med én afdeling indeholdende 

24 boliger med tilhørende fælles opholdsarealer. Denne opdeling i enheder, der ligeledes 

er anvendt på det nuværende Jægersborghave, giver god udnyttelse af de personalemæs-

sige ressourcer i forbindelse med den daglige drift. De 72 boliger er på hver ca. 72 m2 

brutto inkl. andel af fælles opholds- og gangarealer svarende til de nuværende boliger.

Perspektiv af ny og eksisterende plejeboligbygning. 

Som samlende element mellem de to plejeboligbygninger etableres endvidere et orangeri 

med tørskoet adgang fra begge bygninger - dels via forbindelsesgang i 1. sals højde fra 

den nye bygning og dels via eksisterende kælder fra det nuværende Jægersborghave. 

Orangeriet vil blive anvendt til ophold/møde m.v. for større eller mindre grupper af beboere 

og pårørende fra begge bygninger. Det vil endvidere være muligt at åbne op mod uderum-

met mellem plejeboligbygningerne, hvorved der i sommerhalvåret f.eks. kan afholdes 

større arrangementer i ”det fri”. 

Med udgangspunkt i det godkendte skitseprojekt er der i det hidtidige projekteringsforløb,

sammen med den udførende totalentreprenør og dennes rådgivere, sket en detaljering og 
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optimering af projektet med henblik på overholdelse af budget, idet kommunens krav og 

ønsker stadig er overholdt. 

Facadebeklædning i træ er fastholdt på den nye plejeboligbygning under hensyntagen til 

områdets og nuværende bygningers karakter og kvaliteter. Langs bygningens facade 

mod syd løber et espalier med begrønning. Dybden på espalieret er blivet reduceret lidt i 

forhold til skitseprojektet, hvilket giver en større rummelighed i gårdrummet mellem ny og 

eksisterende bygning samt et bedre dagslysindfald i boligerne på 2. sal.

Derudover er der sket en optimering af arealer i kælderetagen, herunder i forhold til stør-

relse og placering af teknikrum, ændring af trappeforløb i atrium, samt en generel optime-

ring i forhold til konstruktionsprincipper og installationer for vand, varme og ventilation. 

Entrepriseudgift er efter projektoptimeringen ca. 2,0 %, svarende til ca. 2,5 mio. kr, højere 

end budget mod ca. 3,0 % ved opstart på projekteringsforløbet ultimo juni 2019.

Afvigelsen søges som udgangspunkt dækket af beløb afsat til uforudsete udgifter og risi-

kopuljer, idet det ikke vurderes muligt at reducere afvigelsen yderligere uden indvirkning 

på kommunens krav og ønsker.

Såvel ledelse som personale har været involveret i det hidtidige projekteringsforløb, herun-

der i forhold til indretning af boliger, medicinrum, køkken og vaskerum samt i forhold place-

ring af administrative funktioner og indretning af kælder. Planløsning for stue og 1. sal er 

angivet i det efterfølgende og der vil i den efterfølgende hovedprojektering ske en yderli-

gere detaljering sammen med ledelse og personale, herunder i forhold til indretning af op-

holdsområder.
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Planløsning for stueetagen og 1. sal herunder orangeri.

Der har ligeledes været afholdt møder med henholdsvis handicapråd og seniorråd omkring 

projektdetaljer, primært i forhold til indretning af boligerne, herunder badeværelser, samt i 

forhold til skiltning i bygningen.

Der har generelt været stor tilfredshed med såvel projekt som den gennemførte proces.

Naboer

Der har igennem hele forløbet været dialog med naboerne på Kasernegrunden. En dialog 

der vil fortsætte under hele byggeriet med afholdelse af regelmæssige orienteringsmøder.

Godkendelse af skema A + B

Projektet gennemføres som støttet byggeri med Gentofte Kommune som bygherre in-
den for rammerne af almenboligloven. 

Skema A + B er vedhæftet sammen med skema 1 for henholdsvis boligareal og service-
areal.

Projektets samlede økonomi fordeler sig som følger:
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Boligareal (inkl. moms)

Anskaffelsessum og finansiering (skema A+B). Mio. kr. inkl. moms.
Grundkøbesum 15,827

Andre grundudgifter 3,753

Entrepriseudgifter 128,287

Omkostninger 8,502

Gebyrer 1,898

Samlet anskaffelsessum 158,268

Finansiering

Lån i Kommunekredit (88 %) 139,275

Beboerindskud (2 %) 3,165

Kommunal grundkapitalindskud (10 %) 15,827

Værdi af grund -15,827

Kommunal nettofinansiering 0

Ud af den samlede anskaffelsessum på 158,268 mio. kr. inkl. moms søges nu 132,316
mio. kr. anlægsbevilget. Beløbet fremkommer som følger:

Rammebeløb: 158,268 mio. kr.

Værdi af grund: - 15,827 mio kr.

Allerede bevilget: - 10,125 mio. kr.

I alt                   132,316 mio. kr.

Serviceareal (ekskl. moms)

Serviceareal inkl. orangeri, tilpasninger   38,387 mio. kr.
eksisterende kælder, herunder etablering af 
elevatorer samt ekstraomkostninger til
fundering og miljø.

Servicearealtilskud, 72 boliger á 40.000 kr.   - 2,88 mio. kr.

Kommunal nettoudgift i alt   35,507 mio. kr.

Tidsplan

Tidsplan for det videre forløb forventes herefter at være som følger:

 Jan. 2020 – marts 2020: Udarbejdelse af hovedprojekt

 Februar 2020: Etablering af byggeplads

 Marts 2020 – september 2021: Udførelse inkl. aflevering
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LOGBOG
for

Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen

Dato: 20.11.2019

Sagsansvarlig: Jakob Zabel Byggestyrer: Jakob Zabel

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Opgraderingen af Hellerup bydelscenter fokuseres i første omgang på tiltag, der kan understøtte 
renholdelsen af byrummet, samt tiltag, der opgraderer det grønne element i gadeforløbet, samt 
udskiftning af knækkede fortovsfliser og opdatering af byinventar.

Der er blandt andet indkøbt 10 stk. selvkomprimerende affaldsbeholdere, forbedret tilgængelighed 
ved stiovergange samt genplantet træer i højbede i bydelscenterets sydlige del.

Det har været en forudsætning for projektet, at bydelscenteret overordnet set fungerer godt, og at 
byrummet er indrettet hensigtsmæssigt. Der istandsættes således primært eksisterende elementer.

Da Novafos arbejder på skybrudstunnellen i bydelscenterets nordlige ende, har projektet afventet en 
tidsplan for afslutningen af kloakarbejdet. Opgraderingsprojektet afsluttes derfor nu og udsættes til 
forventeligt 2022, hvor kloakeringen er afsluttet.

POLITISK BEHANDLING:
Udvalg Dato Dagsordens

pkt. nr.
Formål Beslutning og 

mindretalsudtalelser
ØU 07.12.2015 7 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

KB 14.12.2015 9 Anlægsbevilling, godkendelse Vedtaget med 17 stemmer (C, V, A og 
B) for og 1 stemme (Ø) imod, mens 1 (I) 
undlod at stemme*.

* Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Der burde have været en temadrøftelse mellem Byplanudvalget og Teknik og 
Miljøudvalget inden sagen fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Enhedslisten undrer sig ligeledes over, at man 
bevilliger 2,65 millioner kr. ud af de bevilligede 5 millioner kr. uden en politisk drøftelse af helhedsplanen for 
området.”
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RÅDGIVNING:

Rådgivningsform Fagområde Rådgivernavn

Projektering Anlæg Viatrafik A/S

UDBUD:

Entrepriseform Udbudsform Tildelingskriterium

Hovedentreprise Rammeaftale Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, HOVEDENTREPRISE

Navn Indenfor 
kommunen

Dato for 
afgivelse af 
bud

Tilbudssum 
ekskl. moms

Evt. forbehold

Brolæggerkompagniet A/S Nej 08.08.2017 16.205.479 Ingen

Køge Brolæggerfirma A/S Nej 08.08.2017 26.370.608 Standardforbehold minus 1 og 7

Dansk Kvalitetsbrolægning ApS Nej 08.08.2017 21.829.500 Forudsætning for tilbud pos. 1.2 
færdsel

Lindrand A/S Nej 08.08.2017 22.062.500 Standardforbehold minus 1 og 7

Entreprisen er omfattet af rammeaftalen ”Mindre brolægningsarbejder 2017-2020”, der blev udbudt 
i begrænset licitation uden prækvalifikation, jævnfør tilbudsloven. Brolæggerkompagniet A/S vandt 
udbuddet og er således tildelt opgaven.

ANLÆGSREGNSKAB:
Af den samlede bevilling på 2.650.000 kr. er der forbrugt 2.317.931 kr., det vil sige et 
mindreforbrug på 332.070 kr. svarende til 13 %. Mindreforbruget tilbageføres puljen Forskønnelse 
og udvikling af bydelscentre i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af 
genbevillinger.

Afvigelser på poster over 50.000 kr.:
Identifikation Beløb kr. Beskrivelse

Træer, 
stiovergange mv.

354.270 Uforudset udfordring med opgravning/skæring af 
sporvognsskinner i helleanlæg ved Aurehøjvej. Udgiften er 
finansieret af mindreudgifter på byinventar og dermed afholdt 
inden for bevillingen.

Byinventar -635.317 Udskydes til anden etape i nordlig område, forventeligt 2022.
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VIGTIGE DATOER:

Emne Dato(er)

Opstart 01.05.2018

Afleveringsforretning 01.09.2018

Projekt endeligt afsluttet 01.09.2019
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Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø, Park og Vej 20.11.2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

KATEGORIER:

OMKOSTNINGER 150.000               530.000             494.108             
INDKØB OG MONTERING AF 

INTELLIGENTE SKRALDESPANDE 800.000               650.000             634.870             

TRÆER, HØJBEDE, OVERGANGE 1.200.000            820.000             1.174.270          

BYINVENTAR 500.000               650.000             14.683               

I ALT EKSL. MOMS 2.650.000            2.650.000          2.317.931          

Hellerup bydelscenter – opgradering af Strandvejen

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Opgaveområde: Dato:

07.11.2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter* anlægsbevilling

PROJEKTERING, RÅDGIVNING, 

TILSYN inkl. Projektleder 3.500.000             12.500.000   11.901.291    

UDFØRELSE 20.000.000           232.612.000 233.601.391  

MARKEDSFØRING 2.000.000             5.388.000     2.879.750      

VOLDGIFTSSAG 1.933.586      

I ALT EKSL. MOMS 25.500.000           250.500.000 250.316.019  

* Anlægsbevilling til projektering og opstart af udbygningen. 

Udbygning af fjernvarmenettet fase 1

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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Logbog
Udbygning af fjernvarmenettet for fase 1

Dato: 07.11.2019

Sagsansvarlig: Byggestyrer:

Henrik Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

I kommunens ”Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune” dækkende udbygning af 
fjernvarme i Gentofte Kommune, sker udbygningen i 6 faser. Fjernvarmeudbygningen i fase 1 er 
gennemført, og der foreligger nu anlægsregnskab for udbygningen i denne fase.

Projektforslaget for fase 1 havde ledningsinvesteringer på i alt 200 mio. kr. i 2009 priser. Heraf 
forventedes 165 mio. kr. finansieret ved låntagning, mens de resterende 35 mio. kr. skulle dækkes af 
det løbende driftsoverskud. En analyse viste at tilslutningsprocenter på 60 % ville være 
tilstrækkelige til at finansiere den projekterede investeringsudgift.
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Fase 1 har realiseret en tilslutningsprocent på 70,74 % fordelt på etaper jf. tabel over Fase 1.
Etape områder kan ses på vedlagte kort.

Forskellen mellem de ved projektstart forventede udgifter på 200 mio. kr. og de realiserede udgifter 
på 250,3 mio. kr. fordeler sig jf. nedenfor. Der er løbende søgt tillægsbevillinger.

Identifikation Beløb kr. Beskrivelse
P/L stigning 17.356.297 Prisreguleringer i årene 2011-2015 i forhold til 2009 priser i

projektforslag. Ramme priserne, der fastlagt i kontrakt med 
hovedentreprenør, er blevet reguleret efter Danmarks statistiks 
omkostningsindeks for anlæg.

Udbygningsplan, 
udbud fase 1.

1.990.528 Udgifter til Grontmij | Carl Bro og Cowi vedrørende den 
samlede udbygningsplan samt udbud, indgår ikke i de 200 mio. 
kr. i fase 1 projektforslag. Udgift er indeholdt på fase 1 i 
projekteringsbevilling, der inklusiv projektledelse og tilsyn er på 
i alt 12,5 mio. kr.

Bernstorffsvej 5.000.000 Merudgift til skæring og bortskaffelse af betonlag og 
sporvognsskinner under Bernstorffsvej.

Hovedledning 9.933.167 For at kunne forsyne en fuldstændig udbygning af 
fjernvarmenettet i kommunen, med en tilslutningsprocent på 
70,4, inklusiv fremtidig fase 3-6 blev en række hovedledninger 
opdimensioneret. 

Asfalt arbejder 8.245.000 Merudgift til reetablering af asfalt slidlag. Projekteret udgift var 
undervurderet, i forhold til antal af kvm. og pris pr. kvm. Det 
skyldes at behovet for reetablering var større omkring 
udgravninger end forudsat i projektforslaget. Samt at slidlaget 

FASE 1: Oversigt over samtlige kunder pr. etape område.

Tilslutnings 

procent

Ejendomme 
i etape-

området

Antal 
tilsluttede 

kunder

Markedsføringsperiode 
fra Borgermøde 

Invitation

Vand og Tryk

Fase 1

Etape 1.1 78% 69 54 15-09-2010 30-03-2011

Etape 1.2 78% 106 83 11-10-2010 20-09-2011

Etape 1.3 61% 151 92 22-10-2010 02-12-2011

Etape 1.4 64% 198 127 06-01-2011 19-12-2011

Etape 1.5 68% 196 133 01-08-2011 20-07-2012

Etape 1.6 78% 219 171 20-12-2011 26-10-2012

Etape 1.7 73% 477 348 20-12-2011 05-05-2013

Etape 1.8 76% 312 237 17-12-2012 24-09-2013

Etape 1.9 65% 284 185 16-04-2012 31-05-2013

Etape 1.10 72% 394 284 13-06-2013 07-01-2014

Etape 1.11 63% 142 89 02-09-2013 29-08-2014

FASE 1 70,74% 2548 1803
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skulle være af en større tykkelse i forhold til det oprindelige 
projekteret.

Voldgiftssag 1.933.586 Voldgiftssag udgifter til syn og skøn, advokat og voldgiftsnævn.
Ekstra 
Gravedybde

2.800.000 Hovedledning i Gersonsvej / Hellerupvej krævede ekstra 
gravedybde på grund af andre ledninger, der ikke var korrekt 
placeret i LER databasen. I lyskryds ved station blev det krævet 
at arbejdet udførtes om natten.

Arbejdstilsyn 1.000.000 Ekstra krav til montagehuller fra arbejdstilsynet der medførte 
udlægning af større antal stålplader.

Grundvand 1.000.000 Højt grundvand ved Maglemosevej medførte større tidsforbrug 
for gravearbejde og etablering af gadeledning.

Byjord 1.000.000 Bortskaffelse af ekstra byjord og ekstra jordanalyser som følge 
af ændrede procedurer for jordanalyser.

Fase 1 har grundet væsentlige uoverensstemmelser mellem bygherre og entreprenøren været 
anmeldt til Voldgiftsretten. Uoverensstemmelsen er løst ved forlig i marts 2019. Tvisten 
omhandlede manglende dokumentation for kvalitetskontrol af svejsninger. Det indgåede forlig 
forlængede garantiperioden, mod at Gentofte Fjernvarme betalte de tilbageholdte anlægsudgifter fra 
2014-2015 uden rentekompensation til entreprenør. Der er ikke konstateret brud på ledningsnettet 
på fase 1, som blev anlagt i årene 2011-2015. Den manglende dokumentation er derfor ikke 
ensbetydende med at der nødvendigvis er fejl i svejsninger. Forligsresultatet var til behandling i ØU 
og kommunalbestyrelsen hhv. d. 18. og d. 25. februar 2019 og blev endeligt afsluttet i juni 2019.

Låntagning til finansiering af Fase 1 beløber sig til 210,33 mio. kr., inklusiv kurstab på 0,3 mio. kr. 
Der forventes hjemtaget yderligere lån på 12,54 mio. i 2019 til finansiering af anlægsudgifter på 
fase 1, der har været tilbageholdt og først er betalt i 2019 som følge af voldgiftssagen. Dermed løber 
den samlede lånefinansiering op i 222,87 mio. kr. Driftsoverskud har løbende finansieret 
anlægsudgifter for 27,73 mio. kr. Den endelige låntagning vil først blive opgjort, når driftsresultat 
for 2019 foreligger i januar 2020. Alle lån er optaget i Kommunekredit som 25 årige fastforrentede 
lån med en gennemsnitlig nominel rentesats på 2 %. I projektforslaget var det forudsat finansiering
med nominel rentesats på 5 %.

POLITISK BEHANDLING:
Udvalg Dato Dagsordens

pkt. nr.
Formål Beslutning og 

mindretalsudtalelser
TMU 02.12.2008 10 Kortlægning af muligheder for 

udbygning af fjernvarmenettet
Vedtaget

TMU 02.03.2010 1 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen

ØU 22.03.2010 4 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen
KB 24.03.2010 5 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget

TMU 04.10.2011 4 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen

ØU 24.10.2011 5 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB 31.10.2011 7 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget
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TMU 02.11.2011 7 Budgetopfølgning pr. 31. 
august 2011 - anlægsbevilling, 
indstilling

Vedtaget, indstilles til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen

ØU 21.11.2011 8 Budgetopfølgning pr. 31. 
august 2011 - anlægsbevilling, 
indstilling

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB 28.11.2011 9 Budgetopfølgning pr. 31. 
august 2011 - anlægsbevilling, 
godkendelse

Enstemmigt vedtaget

TMU 02.10.2012 1 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen

ØU 22.10.2012 6 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB 29.10.2012 7 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget. 

TMU 08.01.2013 2 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.
Marie-Luise Andreassen (B) tog 
forbehold

ØU 21.01.2013 2 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB 28.01.2013 3 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget

TMU 04.06.2013 1 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.

ØU 10.06.2013 7 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

KB 17.06.2013 8 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget

ØU 18.02.2019 6 Forligsresultat -
anlægsbevilling, indstilling

Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB 25.02.2019 5 Forligsresultat -
anlægsbevilling, godkendelse

Enstemmigt vedtaget

RÅDGIVNING:

Rådgivningsform Fagområde Rådgivernavn

Projektering, 
Bygherrerådgivning og 
Markedsføring

Anlæg Grontmij | Carl Bro (2010-2011)

Projektering, 
Bygherrerådgivning og Tilsyn

Anlæg Cowi (2011-2019)
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UDBUD:
Anlægsprojektet var i EU prækvalifikation udbud, som resulterede i at nedenstående 6 
entreprenører blev indbudt til at give tilbud på en del af fase 1. 
Entrepriseform Udbudsform Tildelingskriterium

Hovedentreprise Indbudt licitation med 6 bydende Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER,  Rammeaftale
Navn Indenfor 

kommunen
Dato for afgivelse af bud. 
(Licitationsdato)

Tilbudssum ekskl. 
moms

Evt. forbehold

Munck Forsyning 
A/S - valgt

Nej 28.04.2011 57.697.695,-

Kamco Nej 28.04.2011 63.540.006,-

NCC Nej 28.04.2011 69.265.873,-

Kirkebjerg Nej 28.04.2011 80.170.365,-

Petri & Haugsted Nej 28.04.2011 88.574.266,-

Wicotec Nej 28.04.2011 92.926.350,-

Den oprindelige kontraktsum på 53.780.245 kr. var baseret på etape 1.2 til 1.7. Priser i den indgåede 
kontrakt dannede ramme for den samlede udbygning i alle etaper af fase 1. I forhold til tilbudssum 
på 57,7 mio. kr. er der i den indgåede kontraktsum fratrukket 3.917.450 kr. der vedrørte uforudsete 
udgifter.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 250.500.000 kr. er der forbrugt 250.316.019 kr., svarende til en mindre 
udgift på 183.981 kr. jf. skema 2. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre 
lånefinansiering.
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Afvigelser på poster over 50.000 kr.:
Identifikation Beløb kr. Beskrivelse
Projektering, 
rådgivning, tilsyn

-598.709 Mindreudgift som følge af Grontmij | Carl Bro bla. ikke 
udarbejdede byggeprogram og projektmodel som forudsat. Dette 
blev håndteret internt.

Udførelse      989.391 Rammepriser i 2010 priser er løbende reguleret ud fra Danmarks 
statistiks byggeprisindeks. Der er ikke søgt tillægsbevillinger i 
løbet af Fase 1 til fuldt ud at dække realiserede prisreguleringer, da 
merudgift kunne finansieres af mindre udgifter på markedsføring 
og projektering.

Markedsføring -2.508.250 Hjemtagning af markedsføringsopgaven, i stedet for eksterne 
markedsføringsfirmaer medførte signifikant besparelse. Eksterne 
markedsføringsfirmaer blev derfor primært brugt i starten af 
projektet til udformning af infomaterialer og indledende 
kampagne. Lønudgifter til interne markedsføringsmedarbejdere 
indgår under markedsføringsudgiften på 2,9 mio. kr. i Fase 1. 

Voldgiftsag 1.933.586 Udgifter til voldgiftssag var ikke forudsat i projektet.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:
Emne Dato(er)
Opstart Juni 2010
Afleveringsforretning Januar 2015
Forlig indgået Marts 2019
Projekt endelig afsluttet Juni 2019
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup 
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk 
 

Den uafhængige revisors erklæring 
 
Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune  
 

Erklæring på anlægsregnskab 

Konklusion 

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for projekt ”Udbygning af fjernvarmenettet 
fase 1” for perioden 2010-2019 der udviser samlede omkostninger på DKK 250.316.019. 
Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative 
retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet ”Kommunes 
retningslinjer”). 
 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med kommunes retningslinjer.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af kommunens retningslinjer.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af 
anlægsregnskabet. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske 
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i 
distribution og anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens 
retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse 
af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan 
anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.  
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller 
anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af 
tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke 
været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens 
retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes 
retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover:  
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for 
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for 
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber). 
 
I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
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praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
København, den 21. november 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 

Jesper Randall Petersen   
statsautoriseret revisor  
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Opgaveområde: Dato:

Teknik og Miljø 07.11.2019

PROJEKTFORSLAG EFTER UDBUD REGNSKAB

Specifikation af Specifikation af 

udgifter anlægsbevilling

PROJEKTERING, 

RÅDGIVNING OG TILSYN 250.000               250.000             312.050             

UDFØRELSE 4.130.000            4.130.000          4.609.324          

UFORUDSEELIGE UDGIFTER 600.000               600.000             

I ALT EKSL. MOMS 4.980.000            4.980.000          4.921.374          

Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og NOVO

SKEMA 1

ANLÆGSBEVILLING/ANLÆGSREGNSKAB

Projektnavn:
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LOGBOG
for

Fjernvarmeudbygning ved Gentofte Sportspark og NOVO

Dato: 07.11.2019

Sagsansvarlig/Byggestyrer:

Henrik Hansen

BESKRIVELSE AF ANLÆGSPROJEKTET:

Arbejdet omfattede fjernvarmetilslutning af Gentofte Sportspark samt Novo Nordisk.
Der er koblet en ny hovedledning på Ved Stadion på den eksisterende ledning i Brogårdsvej.
Hovedledningen skal forsyne den nye Sportspark samt Novos bygninger på Niels Steensens Vej 8
Forsyningsledningen dimensioneres ligeledes til en fremtidig tilslutning af Novos bygninger 
beliggende tæt på Brogårdsvej.

Projektet er lånefinansieret i kommunekredit med 25 årigt fastforrentet lån med nominel rentesats 
på 2 %.

Gentofte Sportspark og Novo projektet har grundet væsentlige uoverensstemmelser mellem 
bygherre og entreprenøren været anmeldt til Voldgiftsretten. Uoverensstemmelsen er løst ved forlig 
i marts 2019. Tvisten omhandlede manglende dokumentation for kvalitetskontrol af svejsninger. 
Det indgåede forlig forlængede garantiperioden, mod at Gentofte Fjernvarme betalte de 
tilbageholdte anlægsudgifter fra 2014-2015 uden rentekompensation til entreprenør. Der er ikke 
konstateret brud på ledningsnettet på fase 1, som blev anlagt i årene 2011-2015. Den manglende 
dokumentation er derfor ikke ensbetydende med at der nødvendigvis er fejl i svejsninger. 
Forligsresultatet var til behandling i ØU og kommunalbestyrelsen hhv. d. 18. og d. 25. februar 2019 
og blev endeligt afsluttet i juni 2019.

POLITISK BEHANDLING:
Udvalg Dato Dagsordens

pkt. nr.
Formål Beslutning og 

mindretalsudtalelser
TMU 03.06.2014 1 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen

ØU 10.06.2014 7 Anlægsbevilling, indstilling Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB 16.06.2014 8 Anlægsbevilling, godkendelse Enstemmigt vedtaget

ØU 18.02.2019 6 Forligsresultat Anbefales til Kommunalbestyrelsen

KB 25.02.2019 5 Forligsresultat Enstemmigt vedtaget
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RÅDGIVNING:

Rådgivningsform Fagområde Rådgivernavn

Projektering, 
bygherrerådgivning og tilsyn

Anlæg Cowi A/S

UDBUD:

Udbygning af fjernvarme ved Gentofte Sportspark og Novo er udført efter samme kontraktlige 
forhold Fjernvarmeudbygning fase 1. Arbejderne er afregnet efter samme priser og samme 
konditioner som i rammeaftalen for fase 1.

Kopi af udbud for fase 1
Anlægsprojektet var i EU prækvalifikation udbud, som resulterede i at nedenstående 6 
entreprenører blev indbudt til at give tilbud på en del af fase 1.

Entrepriseform Udbudsform Tildelingskriterium
Hovedentreprise Indbudt licitation med 6 bydende Laveste pris

INDBUDTE ENTREPRENØRER, Rammeaftale Fase 1.
Navn Indenfor 

kommunen
Dato for 
afgivelse af 
bud

Tilbudssum 
ekskl. moms

Evt. forbehold

Munck Forsyning A/S - valgt Nej 05.05.2014 57.697.695,-

Kamco Nej 28.04.2011 63.540.006,-

NCC Nej 28.04.2011 69.265.873,-

Kirkebjerg Nej 28.04.2011 80.170.365,-

Petri &Haugsted Nej 28.04.2011 88.574.266,-

Wicotec Nej 28.04.2011 92.926.350,-

Den oprindelige kontraktsum på 53.780.245 kr. var baseret på etape 1.2 til 1.7. I forhold til 
tilbudssum på 57,7 mio. kr. er der i den indgåede kontraktsum fratrukket 3.917.450 kr. der vedrørte 
disponible ydelser. Priser i den indgåede kontrakt dannede ramme for den samlede udbygning i alle 
etaper af fase 1.

ANLÆGSREGNSKAB:

Af den samlede bevilling på 4.980.000 kr. er der forbrugt 4.921.374 kr., svarende til en mindre 
udgift på 58.626 kr. jf. skema 2. Mindre forbruget resulterer i en tilsvarende mindre 
lånefinansiering.
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Afvigelser på poster over 50.000 kr.:
Afvigelser på alle poster på 50.000 kr. og derover i forhold til den specifikation, der er godkendt af 
Økonomiudvalget (og Kommunalbestyrelsen):  
Identifikation Beløb kr. Beskrivelse
Projektering 62.050 Merudgift til projektering af videreførelse af stikledning til 

Gentofte Sportspark fra Novo.
Udførelse/uforud-
seelige udgifter

-120.676 Færre uforudsete udgifter end projekteret.

Evt. afvigelser i forhold til kommunens retningslinjer for styring af anlægsbevillinger:
Ingen afvigelser.

VIGTIGE DATOER:
Emne Dato(er)
Opstart Juli 2014
Afleveringsforretning Januar 2015
Forlig indgået Marts 2019
Projekt endelig afsluttet Juni 2019
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup 
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk 
 

Den uafhængige revisors erklæring 
 
Til Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune  
 

Erklæring på anlægsregnskab 

Konklusion 

Vi har revideret anlægsregnskabet for Gentofte Kommune for projekt ”Fjernvarmeudbygning ved 
Gentofte Sportspark og NOVO” for perioden 2014-2019 der udviser samlede omkostninger på DKK 
4.921.374. Anlægsregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Gentofte Kommunes administrative 
retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber (i det følgende kaldet ”Kommunes 
retningslinjer”). 
 
Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med kommunes retningslinjer.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af kommunens retningslinjer.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af 
anlægsregnskabet. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske 
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i 
distribution og anvendelse 

Vi henleder opmærksomheden på, at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens 
retningslinjer. Anlægsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe kommunen til overholdelse 
af de regnskabsmæssige bestemmelser i kommunes retningslinjer. Som følge heraf kan 
anlægsregnskabet være uegnet til andet formål.  
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for kommunen og bør ikke udleveres til eller 
anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  

Tilskudsmodtager har i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer medtaget de af 
tilskudsgiver godkendte budgettal som sammenligningstal i projektregnskabet. Budgettallene har ikke 
været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et anlægsregnskab, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et anlægsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunens 
retningslinjer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af anlægsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. kommunes 
retningslinjer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover:  
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af anlægsregnskabet for 
at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for 
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunes interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet (var ikke med i tidligere erklæring for anlægsregnskaber). 
 
I tilknytning til vores revision af anlægsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
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praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af anlægsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige, kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
København, den 29. november 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 

Jesper Randall Petersen   
statsautoriseret revisor  
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Gentofte Kommune

Scenarie-beskrivelse
Nyt udbud for indsamling og transport at affald fra 

private husstande.



Gentofte Kommune

Affaldsindsamling

Ny Kontrakt for indsamling 
af affald fra private husstande giver grønne 
muligheder 
fra foråret 2021

• April 2021 udløber kontrakten for indsamling 

af affald fra private husstande

• I foråret 2020 skal der gennemføres et EU-

udbud af opgaven med indsamling af affald

Side 2

Grønne muligheder:

• Det er muligt at sætte krav om 

renovationsbiler, der anvender 

miljøvenlige drivmidler

• Udbuddet for indsamling af affald skal 

tilgodese ny EU-lovgivning, herunder 

blandt andet:                                        

Separat indsamling af madaffald med 
henblik på genanvendelse – senest ved 
udgangen af 2023



Gentofte Kommune

Separat indsamling af madaffald - senest ved udgangen af 2023
Indsamling af madaffald er afhængig af et nyt udbud.
Implementeringen varer ca. et år.

Side 3



Gentofte Kommune

Grøn omstilling –
valg af fremtidens renovationsbiler

Side 4



Gentofte Kommune

Renovationsbiler på EL
er mest miljøvenlige

• EL og biogas er neutrale i forhold til CO2-

udledning

• EL er mest fordelagtigt i forhold til NOx og 

partikler

• EL støjer mindre 

Side 5



Gentofte Kommune

Markedet for renovationsbiler på EL

• Der findes kun én gennemprøvet model af EL-

renovationsbiler og en etableret leverandør. 

• Leveringstiden for stort antal EL-

renovationsbiler er usikker.

• Den teknologiske udvikling på dette område 

går stærkt. 

• En række store kendte lastbilsfabrikater som 

Volvo og Mercedes har annonceret, at de 

forventer at bringe nye EL-renovationsbiler på 

markedet i slutningen af 2020 og 2021.

• Investeringsomkostningerne for EL-

renovationsbiler er pt. 100 % dyrere end 

dieselbiler.

Side 6



Gentofte Kommune

Skal vi vente på udviklingen af markedet?

Det kan vise sig at være en fordel både økonomisk og teknologisk at vente 1-2 år med 

at udbyde EL-dreven renovationsindsamling !

Side 7



Gentofte Kommune

Scenarier for et nyt udbud af opgaven med at indsamle affald

Side 8



Gentofte Kommune

Scenarie 1
Længerevarende kontrakt med EL-
renovationsbiler

Fordele:
• Fokus på grøn omstilling  – i forhold 

til indsamling og transport fra 2021

• Opstart af madaffaldsindsamling 

ved både etageboliger og 

villa/rækkehuse allerede i 2021 

OBS: Fuld indfasning af EL-renovationsbiler 

tager 1-2 år

Side 9

Ulemper:
• Pt. kun en leverandør af EL-

renovationsbiler – ingen 

konkurrence

• Forventeligt dyrere biler  

• Der tages ikke højde for den 

teknologisk udvikling af EL-

renovationsbiler som forventes i  

løbet af de næste 1-2 år



Gentofte Kommune

Scenarie 2
2-årig kontrakt med dieselbiler, som 
overgangsperiode til en længerevarende 
kontrakt fra 2023 med krav om EL-
renovationsbiler

Fordele:

• Formodet modning af markedet for EL-

renovationsbiler i forhold til scenarie 1. 

• Renovatørmarkedet får yderligere tid til 

at indstille sig på EL-drift

• Forventeligt billigere biler

• Indsamling af madaffald ved 

etageboliger fra 2021

Side 10

Ulemper:

• En ny renovatør kræver en 

indkøringsperiode, hvilket i dette 

scenarie skal gøres med få års 

mellemrum

• Omstilling til grøn transport af 

indsamling udskydes med 2 år

• Ingen indsamling af madaffald ved 

villa/rækkehuse før 2023



Gentofte Kommune

Scenarie 3
Som scenarie 2 - derudover afprøves 1-2 EL-
renovationsbiler i den 2-årige 
overgangsperiode

Fordele:

• Formodet modning af markedet for EL-

renovationsbiler 

• Renovatørmarkedet får yderligere tid til 

at indstille sig på EL-drift

• Forventeligt billigere biler

• Indsamling af madaffald ved 

etageboliger fra 2021

• Gentofte Kommune får konkrete 

erfaringer med EL-renovationsbiler

• Påbegynder den grønne omstilling

Side 11

Ulemper:

• En ny renovatør kræver en 

indkøringsperiode, hvilket i dette 

scenarie skal gøres med få års 

mellemrum

• Fuld omstilling til grøn transport af 

indsamling udskydes med 2 år

• Ingen indsamling af madaffald ved 

villa/rækkehuse før 2023

• Mulige investeringer i biler og ladestation



Gentofte Kommune

Økonomi ved grøn omstilling af renovationsindsamlingen mm.

• Krav om EL-renovationsbiler + 100 kr.

• Indsamling af madaffald og yderligere 

sorteringsordninger + 250 kr.

• Generelle prisstigninger + 250 kr.

Der  er hensat midler på renovationskontoen til den 
grønne omstilling og indførelse af  nye ordninger 
som f.eks. madaffald . Derfor kan taksten hæves 
gradvist med 100 kr. årligt i en periode på 6 år fra 
2021.

Side 12

+ 600 kr. =  

3.350 kr.
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Takstblad 2020 - Gentofte Kommune

Forbrugstakster: 

I kr./m3 eksl. moms

Takst*

Grøn afgift

Moms

I alt 

Vejafvandingsbidragsprocent anvendt ved opgørelse af ovenstående takster 1,00%

Vand - Stik: Beløb inkl. moms

Stikledning pr. stk. Qn 2,5 Op til ø 50 mm 26.000,00 Stikledning pr. stk.

Større end ø 50 mm efter regning

Nedlæggelse af stik 6.250,00

Kloak - Stik:

Kloaktilslutningsbidrag inkl. stikledning (spildevand og regnvand) 64.957,29

Vand Spildevand I alt 

9,67 23,40 33,07

6,37 0,00 6,37

4,01 5,85 9,86

20,05 29,25 49,30

dning (spildevand og regnvand) 58.682,05
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Gebyrtype
Kr. eksl. 

moms

Kr. inkl. 

moms

Ændrimg

Papirfaktura - momspligtigt 40 50 Plus 10 kr. eksl. moms 

Betalingsaftale - Afdragsordning - ikke momspligtigt 225 225 Minus 75 kr. eksl. moms

Flytteafregning - ejerskifte(opkræves sælger/fraflytter) - momspligtigt

1. rykker for manglende betaling - opkræves ikke

2. rykker for manglende betaling - ikke momspligtigt

120,00

120,00

100,00

150,00

150,00

100,00

Plus 5 kr. eksl. moms                     Plus 

20  kr. eksl. moms                Ingen 

ændring                 

3. rykker for manglende betaling (lukkemeddelelse - fremsendelse til SKAT) - ikke momspligtigt 100 100 Ingen ændring

Manglende aflæsning - i forbindelse med årsafregning - ikke momspligtigt 100 100 Ingen ændring

Manglende aflæsninger i gennem flere år (lukkebrev) - momspligtigt 120 150 Ny

Kontrolaflæsning af vandmåler efter advisering af kunden - momspligtigt 240 300 Plus 50 kr. eksl. moms 

Bistand til aflæsning af vandmåler - momspligtigt 240 300 Ny

Forgæves kørsel ved målerskifte - momspligtigt 240 300 Plus 50 kr. eksl. moms 

Utidig udskiftning af vandmåler (efter eget ønske) - momspligtigt 800 1.000 Ny

Rykker for ikke at reagere på målerskifte - ikke momspligtigt 150 150 Ny

Kontrol af vandmåler hos uafhængig institut - alm. måler - momspligtigt 2800 3500 Plus 1.800 kr. eksl. moms 

Kontrol af vandmåler hos uafhængig institut - QN 6 måler - momspligtigt 2960 3700 Ny

Kontrol af vandmåler hos uafhængig institut - QN 10 måler - momspligtigt 2960 3700 Ny

Lukning af vand - indenfor normal åbningstid - ikke momspligtigt 600 600 Plus 100 kr. eksl. moms

Åbning af vand - indenfor normal åbningstid - momspligtigt 600 750 Minus 25 kr. eksl. moms

Åbning af vand - udenfor normal åbningstid - momspligtigt 1600 2000 Plus 750 kr. inkl. moms
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