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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte. Aflevering fra opgaveudvalg

  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03973 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. maj 2017, pkt. 13, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere 
resultatet af sit arbejde. 
 
To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, og formanden og næstformanden 
for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde 
den 24. september 2018 med henblik på, at Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og 
Miljøudvalget og Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, indstiller disse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen på deres møder i oktober 2018. 
 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. maj 2017, pkt. 13, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte. Kommissoriet blev vedtaget med 17 
stemmer (C, A, V, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme. 
Kommissoriet er vedlagt som bilag. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017, pkt. 19, udpegede Kommunalbestyrelsen 
medlemmerne til opgaveudvalget. 
 
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med forslag til en ny 
arkitekturpolitik, der omfatter bygninger, byrum og landskabsrum. Den nye arkitekturpolitik skal - i 
spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling 
- sætte rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i 
Gentofte Kommune.  
 
Arkitekturpolitikken skal være et værdigrundlag, som borgere, projektudviklere og kommune 
benytter sig af til at finde løsninger for nybyggerier, ombygninger og ændringer i by- og 
landskabsrum, som har høj arkitektonisk kvalitet, harmonerer med helhedsbilledet og giver værdi 
for den enkelte.  
 
Opgaveudvalget har udarbejdet forslag til en ny arkitekturpolitik, ”Arkitektur i Gentofte”, som kan 
ses ved at klikke på linket  
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=69  
Forslaget til arkitekturpolitik er endvidere vedlagt som bilag. 
 
I henhold til kommissoriet er opgaveudvalget desuden kommet med forslag til, hvordan og til hvilke 
målgrupper arkitekturpolitikken kan formidles og forankres. 
Der vedlægges en bruttoliste over idéer til formidlingstiltag. 
 
Opgaveudvalget har mødtes syv gange på syv geografisk og arkitektonisk forskellige steder i 
kommunen.  
 
Foruden de syv møder i opgaveudvalget har der været afholdt 4 temamøder undervejs, hvor en 
bredere kreds af interesserede borgere samt repræsentanter for Handicapråd, Seniorråd og 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=69
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grundejerforeninger har deltaget. Temamøderne har haft til formål at belyse forskellige tematikker i 
relation til arkitekturpolitikken ved inddragelse af eksperter. Temaerne har været: 

 Individ og fællesskab, herunder udvikling i demografi og boformer samt multifunktionalitet i 
bygninger og byrum 

 Bevaring og udvikling, herunder bæredygtig bevaring og bæredygtigtig byudvikling 

 Ejerskab og formidling, herunder samskabelse og formidling af arkitektur 

 Bæredygtighed, herunder klimatilpasning og genbrug i relation til arkitektur og byggeri 
 
På opgaveudvalgets møder har der desuden været oplæg om arkitektonisk kvalitet og om 
innovative og fremtidsorienterede byggeformer. 
 
Forslaget til arkitekturpolitik ”Arkitektur i Gentofte” har været i høring hos Seniorrådet og 
Handicaprådet. Seniorrådet har fået præsenteret forslaget på rådets møde den 15. august 2018. 
Rådet tilslutter sig forslaget og peger på at arkitekturpolitikken også bør omfatte butiksfacader, 
hvilket er indarbejdet. Handicaprådet har ligeledes drøftet forslaget på rådets møde den 20. august 
2018. Rådet støtter forslaget fra opgaveudvalget og udtrykker tilfredshed med, at 
arkitekturpolitikken med sit fokus på universelt design peger i samme retning som den nye 
Handicappolitik, som er under udarbejdelse i rådet. 
 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At arkitekturpolitikken ”Arkitektur i Gentofte” vedtages. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Kommissorium for Opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte (2468581 - EMN-2018-03973) 

2. Idéer til hvordan og til hvilkemålgrupper arkitekturpolitikken kan formidles og forankres 

(2447213 - EMN-2018-03973) 

3. Arkitektur i Gentofte final (2455096 - EMN-2018-03973) 

 

2 (Åben) Mødeplan 2019 for Bygnings- og Arkitekturudvalget   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04155 

 

Resumé 
Mødeplanen for Bygnings- og Arkitekturudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for udvalget for 2019. I mødeplanen er der reserveret tid 
til fællesmøder for de stående udvalg og Økonomiudvalget forud for 
kommunalbestyrelsesmøderne. Når der er temamøde i Kommunalbestyrelsen, starter fællesmøder 
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kl. 18.00. Når der ikke er temamøde i Kommunalbestyrelsen, starter fællesmøder kl. 17.00.  
 
Der er ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og efterårsferie samt i 
dagene op til jul. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget: 
 
At mødplanen for 2019 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Mødeplan 2019 med noter (2464371 - EMN-2018-04155) 
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