
 

 
 

 
 
 
Gentofte Kommune                            Frederiksberg d. 7. september 2022 
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2920 Charlottenlund 
 
 
Høringssvar - Forslag til Lokalplan 428, Kildeskovshallen - Indsigelse fra Danske Landskabsarkitekter 
 
Danske Landskabsarkitekter (DL) har overordnet holdningen, at Kildeskovshallen ikke bør udvides med et 25 
meters bassin og et varmtvandsbassin i tilknytning til 50 meter bassinet fra 2002 på grundens nordvestlige 
areal.  
 
Dels fordi udvidelsen tilsidesætter omgivelsesfredningen, så Kildeskovshallen nuværende landskabelige kvali-
teter forsvinder for altid. 
 
Dels har de offentligt tilgængelige arealer med store træer og stendiger stor betydning for de nære beboere, 
men også for hele Gentofte. Det er vigtigt, at der stadig er rum til almindelig offentlig adgang, rundt om de ude-
arealer som er forbundet med betalt adgang til hallen.  
 
Dels rykker udvidelsen, med den ensidige udbygning i det nordvestlige hjørne balancen i Kildeskovshallens 
placering midt på grunden. 
 
Endelig vejer det tungt, at der, ved forarbejdet omkring mulige udvidelser af svømmekapaciteten i Gentofte 
Kommune, er fremlagt alternativer. I lokalplansforslagets indledning begrundes valg af Kildeskovsarealet til 
udvidelse af svømmekapaciteten med følgende: ”Kommunen er fuldt udbygget, og hvis der bygges svømmehal i 
Gentofte Sportspark, fraskrives muligheden for i fremtiden at bygge til andre sportsgrene, der også har arealbe-
hov.” Det stemmer ikke overens med, at der i et notat af marts 2018 fra Niras, i forbindelse med kommunens 
forarbejder til udvidelse, kort konkluderes ” Når alle aspekter i de præsenterede scenarier er belyste ud fra de 
givne forudsætninger, så står det klart, at et nyt anlæg i Gentofte Sportspark vil give den største kapacitetsmæs-
sige gevinst for Gentofte Kommune og brugerne i forhold til investeringen.” 
 
Uden at have adgang til en præcis registrering af de eksisterende forhold - hvilket må anses for en mangel ved 
lokalplansforslaget - begrundes holdningen også i følgende mere arkitektoniske og landskabstekniske forhold: 
 
Udvidelsen lukker for 2002-bygningens kontakt til uderummet. Opholdet og svømmeturen i det eksisterende 50 
meter bassin mister i væsentlig grad udsigten til beplantning og himmel. 
 
Udvidelsen spænder så meget ud på det nordvestlige areal, at ca. 70 lbm. dobbeltsidigt kampestensdige, 69 
store taks og 10 store løvtræer (7 eg og 3 birk) skal fjernes. Lokalplanens illustrationsmateriale viser at stendi-
get flere steder genopføres ensidigt og at taksbeplantningen mellem den nye bygning og kampestensdiget 
genplantes i et plantebed på omkring 1 meters bredde, hvilket gør det tvivlsomt at taksbeplantningen kan gen-
skabes med samme varierede udtryk og volumen som i dag. Forarbejdet til illustrationsmaterialet angiver 2,5 
meter fra inderside væg til yderside stendige - vægkonstruktion inkl. spuns måler mellem 0,8-1,0 meter, stendi-
get måler mellem 0,5-0,7 meter, rest til plantebedet skønnes derfor til ca. 1,0 meter. Eksisterende taks og løv-
træer er i dag med til at fastholde det ønskede skovudtryk, som er et væsentligt argument i omgivelsesfrednin-
gen. Dertil er der kun taget en tekstmæssig stilling til genplantning af løvtræer. Ifølge lokalplansforslaget ”… vil 
de 5 større træer, der skal fældes grundet byggeriets placering, blive erstattet af 5 nye træer placeret inden for 
området”. Det angives ikke hvor og det stemmer ikke overens med ovenstående optælling af eksisterende løv-
træer. Erstatningen for de 10 fældede løvtræer, som hver med sin krone dækker et areal på mellem 50-300 m2, 
vil være vanskeligt at finde plads til udenfor grundens eksisterende bygnings-, vej- og skovarealer. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
Lokalplansforslaget redegør også for en følgevirkning af kapacitetsudvidelsen, nemlig at ”Arealet på den sydlig-
ste parkeringsplads udvides, således at der kan etableres nye pladser.” Ifølge forslagets bilag 3, Rambølls Par-
keringsanalyse af 17.03.2022 etableres der 34 nye pladser i det sydlige P-område. For at skaffe plads til disse, 
skal der yderligere fældes skønnet 10 til 12 større løvtræer. Dette svækker yderligere bevarelsen af skovudtryk-
ket. Lokalplansforslaget tager ikke stilling til konsekvensen af dette, f.eks. krav om genplantning andre steder på 
den sydlige grund. Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) skal grundet omgivelsesfredningen tage stilling til fældnin-
gen, men da parkeringsanalysen er dateret marts 2022, har SLKS/Det Særlige Bygningssyn ikke kunnet vurdere 
denne konsekvens i deres indstilling om mulighederne for at bygningsudvidelsen på det nordvestlige areal. Det 
Særlige Bygningssyn bør derfor gives mulighed for at revurdere deres udtalelse fra deres møde i marts 2020. 
Uddrag fra punkt 5.2 i SLKS-mødereferat af 24. april 2020 fra møde d. 19. marts 2020 i Det Særlige Bygningssyn, 
gengives nedenstående: 
 

”5.2 Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte Kommune  

(19/09947 forelagt af Louise Ømann)  

 Det Særlige Bygningssyn har vurderet, om de to fremlagte forslag til udvidelse af Kildeskovshallen kan vide-
rebearbejdes, så de vil kunne holde sig inden for den ramme for udvidelse, der er beskrevet i Bygningssynets 
indstilling til fredningsudvidelsen.   

Det Særlige Bygningssyn ser positivt på udvidelsesforslagene, men foretrækker model VEST, da oplevelsen af 
den grønne karakter er stærkest i dette forslag. Model ØST, kan alternativt accepteres såfremt den tilpasses 
jævnfør nedenstående. 

Nærværende indstilling tager udgangspunkt i Bygningssynets indstilling som den er formuleret til Gentofte 
Kommune i høringsbrevet om udvidelse af Kildeskovshallens fredning af 6. marts 2019: ”Det Særlige Byg-
ningssyn indstiller på den baggrund til Slots- og Kulturstyrelsen, at Kildeskovshallens omgivelser fredes. 
Såfremt fredningsudvidelsen gennemføres, vil Bygningssynet ikke udelukke, at der kan opføres nybyggeri på 
den nordvestlige del af arealet i respekt for ankomstvejen, men anser det for værende en uhyre vanskelig 
opgave at løse. Et sådant nybyggeri skal udformes i fuld respekt for de bærende fredningsværdier, herunder 
oplevelsen af at komme til samt opholde sig i en skov, dvs. den omgivende beplantning må ikke udhules, og 
skovudtrykket må ikke bortfalde. Et evt. nybyggeri skal i givet fald udformes i tæt dialog med Slots- og Kultur-
styrelsen samt forelægges Det Særlige Bygningssyn.” 
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