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Side 2

1 (Åben) Opfølgning på afsluttede opgaveudvalg
Sags ID: EMN-2019-00326

Resumé
Der fremlægges opfølgning på realisering af anbefalinger fra opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte,
som har refereret til Bygnings- og Arkitekturudvalget.

Baggrund
Der fremlægges opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte pr. 1. kvartal 2020.
Opfølgningen vil efter udvalgsbehandlingerne blive sendt til orientering til de borgere, der var med i
opgaveudvalget.
På mødet vil der blive givet en nærmere orientering om, hvordan arkitekturpolitikken bruges i
forbindelse med planlægning, byggesagsbehandling og kommunens egne projekter.

Indstilling
Det indstilles
Til Bygnings- og Arkitekturudvalget:
At opfølgningen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Opfølgning på opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte 2020-1 (3268912 - SAM-2019-00029)

2 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen samt spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-03655

Resumé
Skriv et resumé af sagen

Baggrund
Skriv baggrund for sagen

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Udarbejde forslag til en ny arkitekturpolitik

Opfølgning pr. januar 2020
Foldere vedrørende arkitektur
Den udarbejdede folder, som handler om arkitektur i Gentofte Kommune, er nu omdelt til
ejendomsmæglere og biblioteker i kommunen, samt Ordupgaard og Øregaard Museum. Hermed
kan tilflyttere og andre få en indføring i arkitektur i Gentofte. Folderen er også tilgængelig i
borgerservice på rådhuset og vil desuden blive uddelt til grundejerforeningernes bestyrelser.
Arkitekturens dag
Arkitekturens Dag er en landsdækkende begivenhed, som finder sted hvert år den første mandag i
oktober måned. I år var temaet arkitekturpolitik og kulturmiljøer.
Dagen blev også markeret i Gentofte Kommune, hvor kommunen var vært ved en rundvisning på
Skovshoved Havn og ved Bellevue Strandbad. Turen til Skovshoved Havn havde fokus på
fortællingen om udviklingen fra fiskersamfund til modernismens indtog, med anlæggelse af
kystvejen, tankstationen og en ny havn, samt nyere tids arbejde med et kulturmiljø tilpasset
nutidens krav og behov.
Turen til Bellevue havde fokus på strandbadets karakteristiske bebyggelser tegnet af Arne
Jacobsen, samt arbejdet med en visionsplan og renoveringen af det bevaringsværdige strandbad.
Klampenborg Kajak- og Kanoklub viste i dagens anledning deres klubhus frem for de besøgende.
Forslag til Kommuneplanstrategi 2021
Hvert fjerde år skal kommunerne udarbejde en kommuneplanstrategi som forarbejde til den
forestående revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategien udstikker den overordnede
retning for de kommende års udvikling af kommunen i forhold til de fysiske rammer.
”Arkitektur og kulturarv” er – afledt af arkitekturpolitikken – et af fokusområderne i
kommuneplanstrategien, men også de øvrige fem fokusområder i strategien – ”Grønne og blå
strukturer”, ”Attraktive og levende bydelscentre”, ”Bæredygtighed”, ”Klimaforandringer” og
”Arealressourcer” – har en reference til arkitekturpolitikken.
Forslag til Kommuneplanstrategi 2021 er i høring frem til den 6. marts 2020 og kan tilgås via linket
her: www.gentofte.dk/kommuneplanstrategi2021

Implementering af arkitekturpolitikken i lokalplaner
I retningslinjerne for udarbejdelse af lokalplaner er det implementeret, at lokalplanerne skal
forholde sig til arkitekturpolitikken. Dermed følges der i relevante lokalplaner op på ”Arkitektur i
Gentofte” ved, at der udformes lokalplanbestemmelser med afsæt i arkitekturpolitikken, samt
redegøres for hvordan planen forholder sig til hertil.
Ombygning- og renoveringsprojekter
Godt 100 opgaver har været arkitektonisk vurderet/bearbejdet siden maj, hvoraf kan nævnes:
•

•
•
•
•

Revitalisering og restaurering af ”Slottet”, Børnehuset Bank Mikkelsens Vej - med
nybyggeriets enkle hvidpudsede arkitektur og varierede facadespil er der sammen med de
2 eksisterende bevaringsværdige bygninger, Slottet og sidebygningen, skabt et 2 etagers
bygningsanlæg omkring gårdanlægget, der danner base for leg og træning på ramper, i
grus og med vand.
Restaurering af bevaringsværdige vinduer, Skovshoved Skole.
En naturlegeplads ved Hellerup Skole - naturlegepladsen er et landskabsarkitektonisk
element i strandengs området, som skal appellere til børnenes sanser.
Ny arkitektur ved Dyssegårdsskolen - i tilknytning til skolen er der opført et nyt natur- og
teknikhus til undervisningsbrug.
Restaurering af skulpturer på forpladsen ved Gentofte Rådhus.

”Slottet” – Børnehuset Bank Mikkelsens Vej

