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1 (Åben) Støjhandlingsplanen 2021-2026. Endelig vedtagelse 
  
Sags ID: EMN-2020-06552 
 
Resumé 
Forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 har været i offentlig høring fra den 29. oktober til og med 
den 23. december 2020. 
 
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om 
forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 skal vedtages endeligt. Teknik- og Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget behandler sagen på fællesmøde den 22. marts 2021. 
 
Baggrund 
I henhold til Miljøministeriets Støjbekendtgørelse nr. 1596 af 13. december 2018 er Gentofte 
Kommune forpligtet til at kortlægge støj fra trafik og på denne baggrund udarbejde en 
støjhandlingsplan. 
 
Trafikstøjen fra vejene i Gentofte Kommune er blevet kortlagt af Sweco Danmark.  
 
Kortlægningen viser, at antallet af boliger, som er støjramte, stort set er uændret i forhold til 
støjkortlægningen, der lå til grund for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog 
været stigende gennem de senere år, også i Hovedstadsområdet, hvilket betyder, at 
støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har været stigende. 
 
De boliger i kommunen, der er mest belastet af trafikstøj, ligger langs de gennemgående 
vejstrækninger – primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der begge er statsveje. 
Støjbekæmpelsen på statsvejene behandles i Vejdirektoratets støjhandlingsplan. 
 
På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet et forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2020, pkt. 3, enstemmigt at sende forslaget i 
offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 29. oktober til den 23. december 2020.  
 
Der er i høringsperioden modtaget 78 høringssvar. Den overvejende del af høringssvarene 
omhandler støj fra Helsingørmotorvejen/Motorring 3 og fra Tuborgvej. De resterende høringssvar 
omhandler støj fra andre og mindre veje i kommunen, blandt andet Bernstorffsvej, Callisensvej og 
Sømarksvej, samt bekymring for støj fra trafik, når den nye ø Lynetteholm anlægges/ er anlagt. 
Derudover indeholder flere høringssvar generelle opfordringer om flere støjreducerende tiltag. 
 
Der vedlægges notat med resumé af og kommentarer til de modtagne høringssvar. 
Høringssvarene giver ikke anledning til at anbefale ændringer i handlingsplanen. Der er i notatet 
oplyst om konkrete initiativer på baggrund af støjhandlingsplanen og den gennemførte høring med 
henblik på at imødegå støjgener fra vejene i kommunen. 
 
Støjhandlingsplanen kan læses via dette link: 
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=112 
 
 
Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=112
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At forslag til Støjhandlingsplan 2021-2026 vedtages endeligt. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet der med afsæt i den vedtagne støjhandlingsplan og de 
mange borgerhenvendelser i den gennemførte høring aktivt og løbende arbejdes videre med 
initiativer og konkrete tiltag til bekæmpelse af støj. 
 
Bilag 
1. Høringsnotat vedrørende modtagne høringssvar ifm. høring om forslag til Støjhandlingsplan 
2021-2026 (3751743 - EMN-2020-06552) 
2. Samtlige høringssvar (3870376 - EMN-2020-06552) 
 
 

2 (Åben) Ordning med udlevering af husnummerskilte af Engelhardt 
  
Sags ID: EMN-2021-01476 
 
Resumé 
Kommunen har i en lang årrække udleveret husnummerskilte af Engelhardt til borgere og 
virksomheder i kommunen. Efter omtale i læserbrev er interessen for skiltene steget. Det indstilles 
til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på fællesmøde den 22. marts 2021 at drøfte og 
beslutte om ordningen skal tilpasses. 
 
Baggrund 
Arkitekt og bogtrykker Knud V. Engelhardt har blandt andet designet de karakteristiske vejskilte i 
Gentofte med hvid skrift på schwarzgrau bund. De første skilte blev taget i brug i 1927. 
Efterfølgende blev der udviklet en taltype tilpasset alfabetet, som anvendes på runde 
husnummerskilte. 
 
Efter et regulativ vedtaget af Kommunalbestyrelsen fra 1978 er det muligt vederlagsfrit at få 
udleveret husnummerskilte af Engelhardt af kommunen. Ordningen med udlevering af 
husnummerskilte, der formentlig går længere tilbage end regulativet fra 1978, gælder kun borgere 
og virksomheder med adresse i kommunen og omfatter efter regulativet kun husnummerskilte til 
nye ejendomme samt husnummerskilte ved omnummerering af eksisterende ejendomme. 
 
Den seneste årrække har kommunen udleveret under 10 husnummerskilte om året. Praksis har 
over årene varieret, idet skilte i perioder er udleveret til alle ejendomme og ikke kun til nye 
ejendomme eller husnummerskilte ved omnummerering af eksisterende ejendomme.  
 
Omtale af ordningen i læserbrev har medført, at kommunen primo marts 2021 har 45 aktuelle 
anmodninger om udlevering af husnummerskilte. Husnummerskilte til de aktuelle anmodninger 
udleveres i henhold til det gældende regulativ.  
 
Denne interesse aktualiserer behovet for drøftelse og stillingtagen til, om ordningen med 
udlevering af husnummerskilte skal tilpasses fremadrettet. 
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Kommunen har pt 1.700-1.800 skilte på lager. Disse vurderes at have en værdi på 300 – 500 kr. 
Det kunne overvejes – så længe lager haves – at tilbyde alle ejendomme at købe et 
husnummerskilt til en pris i størrelsesordenen 400 kr. 
 
 
 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget: 
 
At drøfte og beslutte om ordningen med udlevering af husnummerskilte af Engelhardt skal 
tilpasses. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Vedtaget – så længe lager haves – i henhold til Regulativet fortsat at tilbyde gratis skilte til nye 
ejendomme og omnummererede ejendomme, og at tilbyde alle ejendomme at købe et 
husnummerskilt til en pris på 400 kr. 
 
 
Bilag 
 
 

3 (Åben) Underskriftbilag 
  
Sags ID: EMN-2021-00630 
 
 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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