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Rudersdal Kommune  

   

  

rudersdal@rudersdal.dk

msi@rudersdal.dk (Morten Siversen)

  

Tværgående planlægning

J.nr. NST-121-230-00001

Ref. malil

01. maj 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 for Rudersdal 
Kommune

Rudersdal Kommune har sendt forslag til kommuneplan 2013 i offentlig høring i 
perioden den 6. marts til den 1. maj 2013.

De statslige myndigheder har gennemgået forslaget. Naturstyrelsen har i den 
forbindelse udarbejdet et notat af 19. april 2013 med statens foreløbige 
bemærkninger til kommuneplanforslaget. Notatet blev drøftet på et møde mellem 
Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen den 23. april 2013.

På baggrund af drøftelserne har Rudersdal Kommune den 29. april 2013 sendt 
forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget.

Resultatet af drøftelserne på mødet og kommunens forslag til ændringer og 
suppleringer har resulteret i, at der er opnået enighed på alle punkter mellem 
Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen.

Såfremt ændringerne og suppleringerne, som fremgår af aftalenotatet af 1. maj 
2013, indarbejdes i kommuneplanen i forbindelse med kommunalbestyrelsens 
endelige vedtagelse, har de statslige myndigheder ingen indsigelse mod forslaget. 

Bemærkninger
Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af
ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer, skal Naturstyrelsen have
lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens § 27, stk. 2.

Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet
høring jf. planlovens § 27, stk. 2.

Der henvises i øvrigt til de bemærkninger, der fremgår af vedlagte notat af 1. maj 
2013 med statens bemærkninger, referat og kommunens tilbagemelding.

Med venlig hilsen

Christina Berlin Hovmand Maja Bagge Lillelund

Kontorchef

mailto:msi@rudersdal.dk
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NOTAT  

Rudersdal Kommune  

   

  

rudersdal@rudersdal.dk

msi@rudersdal.dk (Morten Siversen)

Tværgående planlægning

J.nr. NST-121-230-00001

Ref. malil

01. maj 2013

     

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i 
Rudersdal Kommunes forslag til kommuneplan 
2013

Rudersdal Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i 

perioden fra 6. marts til 1. maj 2013.

Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune holdte den 23. april 2013 møde på 

teknikerniveau. Som oplæg til det første møde havde Naturstyrelsen udarbejdet et 

notat af 19. april 2013 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til 

planforslaget.

På baggrund af drøftelserne på mødet har Rudersdal Kommune den 29. april 2013 

fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget.                                                           

Følgende ændringer og suppleringer er indgået mellem Naturstyrelsen og 

Rudersdal Kommune med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse:

Generelt
Den nye version af PDF-udgaven, som er i en bedre kvalitet, uploades på 
PlansystenDK i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. 

Stationsnært erhverv
I redegørelsesteksten og i retningslinjerne samt i relevante rammer tilføjes, at ved 
planlægning for store kontorejendomme inden for det stationsnære område, men 
uden for kerneområdet, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med angivelse 
af hvilke supplerende virkemidler, der skal tages i brug inden for det stationsnære 
område, for at sikre en trafikal adfærd, som i de stationsnære kerneområder. 

Grønne kiler

I redegørelsesteksten vil der blive henvist til afsnittet 'Sammenhænge/Fingerplan 

2013/De grønne kiler' - hvor Fingerplanens bestemmelser er beskrevet og kort er 

vist.

Kystnærhedszonen

Arealanvendelseskortet i planforslaget suppleres med grænsen for 

kystnærhedszonen. Redegørelsen suppleres med tekst der beskriver, hvilke arealer 

der er friholdt for bebyggelse.

Ligeledes vil redegørelsen blive suppleret med tekst om, at der ikke er nyudlæg.

mailto:msi@rudersdal.dk
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Detailhandel
Mangler ved retningslinjerne
Retningslinjen tilrettes, så det fremgår, hvad det maksimale bruttoetageareal er 
fastlagt til for hvert af de to områder, der udlægges til særligt pladskrævende varer. 

Mangler ved rammer 
Rammeområde Ravnsnæs (Hø.B1) og Øverødvej (Gh.BE1) tilrettes således, at der 
angives det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af 
eksisterende bebyggelse til butiksformål og det maksimale bruttoetagearealer for 
de enkelte butikker.

Natur og naturnetværk
Af kommuneplanen vil det fremgå, at Rudersdal Kommune udarbejder forslag til 
en ny udpegning i forbindelse med den kommende planstrategi. 

Skovrejsning
Rudersdal Kommune har konstateret, at der er potentielle konflikter med andre 
interesser (fx værdifulde landskaber og vejinteresser). Enten udgår udpegningerne 
af kommuneplanen eller afgrænsningen af udpegningerne justeres således, at 
udpegningerne ikke konflikter med andre interesser - og at der redegøres herfor i 
kommuneplanen.

Sammenhængende landbrugsplanlægning
I kommuneplanen fjernes kortet, som viser 'Særligt følsomme landbrugsområder' 
samt tilhørende retningslinje. Redegørelsen for jordbrug suppleres med tekst vedr. 
landbrugets struktur og manglende grundlag for at arbejde med udpegning af 
områder til store husdyrbrug.

Klimatilpasning
Teksten tilrettes, så det fremgår, at "Et forslag til kommuneplantillæg med en 
klimatilpasningsplan vedtages til offentlig høring inden udgangen af 2013".

Formelle forhold

Retningslinjer og kort - der tilgås via links, og som er en del af kommuneplanen -

vil blive sat ind som læsbar tekst i kommuneplanen
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FBE FBE-EES U

08.02.05

2013/000667 - 380510 2013-04-10

(Bedes anført ved henvendelser)

Postadresse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Besøgsadresse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Telefon
99 24 11 11
Gennemvalg: 
9924 1516

Telefax
33 32 10 29

E-mail og Internet
fbe@mil.dk

www.forsvaret.dk/fbe
EAN: 5798000201286 CVR: 16 28 71 80

FBE
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste

Til:
Rudersdal Kommune byplan@rudersdal.dk

Eft.:
Naturstyrelsen
Forsvarsministeriet

Emne:
Forslag til Kommuneplan 2013 - Rudersdal Kommune

Ref.: 
PlansystemDK 

1. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ved ref. modtaget forslag til 
kommuneplan 2013 for Rudersdal Kommune.

2. Efter høring hos relevante myndigheder samt Beredskabsstyrelsen, skal FBE herved 
meddele, at der ikke er bemærkninger til Kommuneplan 2013 for Rudersdal Kommune.

3. FBE sagsbehandler er afdelingsleder Karen Saksager, tlf. 99 24 15 16 eller e-mail 
saksager@mil.dk hvortil evt. spørgsmål kan rettes.

Med venlig hilsen

JENS HENRIK SØRENSEN
kontorchef

Chef for Ejendomsjuridisk sektion

mailto:saksager@mil.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
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side 1/1 

10. april 2013 

Afdelingskontoret Holte 

 

Røjelskær 15, 2. sal. 

2840 Holte 

 

Tlf. 39 25 10 00 

Fax 39 25 10 01 

 

holte@bdk.dk 

www.boligkontoret.dk 

 

Almen boligadministration 

 

Åbningstider: 

Mandag: 09.00 - 12.30 

Tirsdag: 09.00 - 12.30 

Onsdag: 09.00 - 12.30 

Torsdag: 09.00 - 16.00 

Fredag: 09.00 - 12.00 

 

 



Gl. Holte Boligselskab 

Rudersdal Kommune 

Byplan 

Kommuneplanchef Morten Sivertsen 

 

byplan@rudersdal.dk 

 

 

Kommuneplan 2013 

På vegne af Gl. Holte Boligselskab fremsendes hermed bemærkninger til 

kommuneplanen 2013, der er sendt i høring.  

 

Gl. Holte Boligselskab har bemærkninger til centerområdet på Malmbergsvej 

med rammenr. Gh.C1, hvor boligselskabet henstiller til, at der sker en 

udvidelse af centerområdet med de parkeringspladser, der er beliggende på 

matrikel nr. 1lp, Holte by, Gl. Holte. Parkeringsområdet er en naturlig del af 

det eksisterende centerområde og bør derfor også omfattes af området. 

 

Boligselskabet har indsendt konkret byggeansøgning med projekt, der 

omfatter Malmbergsvej 1-3 samt hele parkeringsområdet, der hører hertil. 

Projektet er indsendt til kommunens Byplan den 16. januar 2013 og 

vedlægges denne bemærkning, således at det konkrete projekt kan 

indarbejdes i kommuneplanen. 

 

Boligselskabet ser frem til en positiv og imødekommende behandling af denne 

bemærkning til Kommuneplan 2013.  

 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af Gl. Holte Boligselskab 

 

 

Gitte Weien Andersen 

Chefkonsulent 
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Butikker, Malbergsvej, Gl. Holte
Plan af stueetage 1:400

Alternativ forslag 03.05.2013
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Grundareal
Butiksgrund 2.620 m²
Skelregulering 230 m²
Samlet areal 2.850 m²

Stueetage
Dagligvarebutik 985m²
Kro 100 m²
Pizzeria 115 m²
Smørrebrød 50 m²
Samlet 1.250 m²

1. etage
Forsamling 270 m²
Samlet 270 m²

Samlet bruttoareal 1.520 m²

Bebyggelsesprocent 53,3%

Eksisterende bebyggelse, der ombygges
Stueetage 500 m²
1. etage 270 m²
Samlet areal 770 m²

Parkering

1.520 m2 etageareal   30,4 p-pl.

Kælderareal udgår             0 p-pl.

I alt hele p-pladser            30 p-pl.

Anlægges på center         32 p-pl.

Anlægges på Skovkanten 43 p-pl.

Hertil eksist. 22 p., i alt     65 p-pl.

DAGLIGVAREBUTIK PIZZERIA

KRO

24 p. (2,4 m)

19 p.

PARKERING
43 PP

Ek
sis

t. 
sti

Eksist. sti

19 p.

11 p.
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Svingbane

Kommentar revideret plan

Situationsplan er revideret iht. bemærkninger
fremkommet på møde tirs. d. 30 april.

Eksisterende skel ml. 1cs og 1lp rykkes 4.2 m
mod nordøst, hvorved bebyggelsesprocenten for
centergrunden bliver 53.3%. Den nye skellinie er
gennemgående, hvilket giver regulære
grundstykker.

Der etableres her 43 parkeringspladser på
Skovkantens areal der sammen med de 22
pladser mod syd giver samlet 65 p-pladser til
Skovkanten. Parkeringen til Skovkanten udføres
som lomme uden gennemkørende trafik.

På centergrunden etableres  32 p-pladser,
hvilket modsvarer p-kravet på 30 p-pladser.

Langs Langhaven etableres et plantebælte med
træer. Indkørslen til centeret er rykket lidt mod
nord og der foreslås etableret en højresvingsbane
fra syd ind til centeret.

MATRIKELSKEL
FORRYKKES 4.2 M

MATRIKELSKEL NEDLÆGGES

Situationsplan 1:400
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Høringssvar til 
Rudersdal Kommunes 

forslag til Kommuneplan 2013 
 

 
 
 

 
fra borgergruppen  

”Vi elsker vores by - Birkerød” 
c/o Luc de Visme, Morelgangen 8, 3460 Birkerød, tlf.: 4582 1134 

 
 
 
 
 
 

 
30.04.2013 
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Høringssvar til Rudersdal Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 
 
 
I dette høringssvar har vi valgt at fokusere på Birkerød bymidte som defineret i Rudersdal Kommunes oplæg til 
visionsplan for bymidten, herunder især på forhold, som vi mener kan bringe nyt liv i Birkerød: 
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Omraader/Birkeroed/Birkeroed_%20bymidte.aspx 
 
 
Baggrunden for vores høringssvar kommer fra 
1) vores idékatalog af 04.03.2013 
2) tilkendegivelserne fra ca. 120 deltagere på vores debatmøde på Hovedbiblioteket den 15.04.2013 
3) tilbagemeldinger på e-mail fra deltagere i debatmødet  
4) tilbagemeldinger på vores facebook-profil  

 
Sammenfatning 
 
Stiforbindelser. Grønne områder i byen 
1) at ”Stien bag om byen”, det nord-syd-gående grønne bånd fra Sjælsø, Eskemose Skov og Istidsslugten, via 

Langedam, Politiparken, Birkerød Sø, Hestkøbgår og de grønne områder omkring denne over mos Stavnsholt, 
tværs gennem byen, til de åbne arealer ved Hestkøbgård synliggøres og forstærkes, - af rekreative hensyn. 

2) at den øst-vest-gående kultur-akse, fra Mantziusgården via Toftevangsskolen og Idrætscenteret / Sjælsøhallen til 
Birkerød Gymnasium synliggøres og forstærkes, - for at synliggøre og forstærke kulturen i Birkerød.  

3) at Kommuneplanens forslag om en styrkelse af det grønne stifoløb ved den tidligere Kajerødskolen 
(”Kajerødstien”) realiseres 

4) at Kommuneplanens forslag om en styrkelse af stiforløbet fra Rude Skov gennem Dumpedalen 
(”Dumpedalsstien”) til Furesøen realiseres. 

Det hører med i dette, at de nuværende grønne områder, herunder Politiparken, ikke må bebygges. De udgør 
umistelige herlighedsværdier for byen.  
 
Boligudbygning, fortætning 
Vi kan følge kommuneplanforslaget om boligfortætning til at stimulere livet i bymidten.  Men en sådan 
boligfortætning må ikke gå ud over byens grønne områder som f.eks. Politiparken. Endvidere skal en boligfortætning 
ske under stor hensyntagen til de nuværende beboere (f.eks. ældre og svage beboere i området omkring Teglporten) 
og til den visuelle påvirkning af byen (skrækeksempel: byggeriet ”Kilen”) 
 
Busforbindelser til bymidten 
Bymidtens busforbindelser er meget dårlige. Dett er dokumenteret i talrige læserbreve i vinterens og forårets forløb. 
Vi er opmærksomme på, at kommunens udgifter til busser er fordoblet på kun få år men mener, at der både af hensyn 
til de ældre borgere og butikkerne bør ske en selektiv omprioritering til forbedring af busbetjeningen af bymidten. 
 
Museum og arkiver 
Det velfungerende Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museuum er end ikke nævnt. Det skal nævnes på lige fod med 
museerne i den sydlige del af kommunen. 
 
Bevaringsværdig bebyggelse 
Vi vil meget gerne have mulighed for at se og kommentere resultaterne af registreringen af bevaringsværdig 
bebyggelse i den nordlige del af kommunen inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013.  

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Omraader/Birkeroed/Birkeroed_%20bymidte.aspx
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Forslag til Kommuneplan 2013 
 

Bemærkninger fra gruppen ”Vi elsker vores by – Birkerød” 

Bevaringsværdige bygninger. 
Redegørelse (side 20) 

 

Der er i to etaper i perioden fra juni 2010 
til august 2012 gennemført en 
registrering af bevaringsværdig 
bebyggelse i den nordlige del af 
kommunen. 

Resultatet af denne registrering fremgår ikke af forslaget til Kommuneplan. 
Vi forstod på borgermødet i Idrætscentret om forslaget til Kommuneplan, 
at en offentliggørelse af resultaterne af registreringen af bevaringsværdig 
bebyggelse i den nordlige del af kommunen er ”lige om hjørnet”, idet der 
alene mangler en kvalitetssikring af materialet. 
Vi vil meget gerne have mulighed for at se resultaterne af registreringen af 
bevaringsværdig bebyggelse i den nordlige del af kommunen inden 
Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013.  

 

 Rudersdal Kommune bør være opland for en del af dem, der skal arbejde 
eller studere i Lyngby.  Vi bør bygge boliger til såvel unge under uddannelse 
samt børnefamilier, der  skal arbejde der.  Her mener vi, at også Birkerød 
har større potentiale med gode forbindelser til Lyngby.  Derved får vi 
tiltrukket en del familier med børn.  

Stationsnærhed. Redegørelse (side 92)  

Indarbejdelse af Fingerplanens princip 
for miljørigtig lokalisering indebærer for 
erhvervsområderne, at større 
kontorbyggeri skal lokaliseres 
stationsnært. 

Vi er principielt imod, at der opereres med begreberne ” stationsnært 
kerneområde” =  600 m fra en station, og ”stationsnært område, = 1.200 m 
fra en station . Vi mener, at disse begreber, der stammer fra Fingerplanen 
fra 1947, er forældede og leder til en tvangsautomatik, der i dag, 66 år 
efter, bør afløses af konkrete vurderinger i de enkelte tilfælde.  
Vi mener dog ikke, at Kommuneplanens anvendelse af begreberne 
”stationsnært kerneområde” og ”stationsnært område” er problematisk for 
så vidt angår Birkerød bymidte med Kongevejen og Erhvervsbyen. 
 

Spredningskorridorer (Side 45)  

”Sjælsø forbindes med Stavnsholtkilen”.  
 

Det er værdifuldt, at Kommuneplanen under afsnittet anfører, at ”Sjælsø 
forbindes med Stavnsholtkilen”. 
 
Der findes stærke grønne forbindelser mellem Sjælsø og Stavnsholtkilen 
udenom byen, både vest om byen langs militærets arealer i Allerød 
Kommune og øst om byen gennem Rude Skov og Dumpedalen.  
 
Imidlertid består der også en om end meget svagere grøn forbindelse tværs 
gennem byen. 
Sjælsø og området omkring Sjælsø opleves meget stærkt i Birkerød. 
Eskemose Skov med Jægerhytten står klart i byens bevidsthed. Området 
syd for Eskemose Skov ned mod tunneldalen og Langedam opleves af byens 
beboere tydeligt som landskabelig forbindelse mod Eskemose Skov og 
Sjælsø. Sommer som vinter. Fra Langedam er den grønne forbindelse hen 
over Kongevejen i sagens natur tynd men genoprettes syd for det gamle 
rådhus gennem Politiparken, ned bag Hovedgaden til Præstegårdshaven; 
videre over til Birkerød Sø. Herfra til Hestkøbgård og videre ad de åbne 
områder omkring Hestkøbgård over mod Stavnsholt.  
 
Disse grønne forbindelser må ikke svækkes. Visionsplanen forslag til øget 
bebyggelse af Politiparken (”Cathrinelysthusene”) vil netop svække den 
grønne forbindelse gennem byen og bør derfor ikke gennemføres. 
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Tværtimod bør denne N-S-gående grønne forbindelse styrkes og 
synliggøres, til rekreative formål og til fortsat sikring af dyrelivets 
spredning. Vi henviser til, hvor værdifuld f.eks. åbningen af Aarhus Å har 
været for bymidten der.  
Bevar det grønne forløb gennem Birkerød bymidte! 
 
 

Befolkning og boliger / redegørelse 
At boligudbuddet skal være varieretog 
rumme et udbud af boligtyper og ejer- 
og lejerformer 

Birkerød mangler i høj grad boliger, der er til at betale for unge mennesker. 
Dette vil på sigt give en skæv demografisk udvikling.  
Forslag: Der bør bygges flere boliger, som er økonomisk overkommelige for 
unge mennesker og familier. 
 

Befolkning og boliger” / Redegørelse 
 

 

At boligudbuddet skal være varieret og 
rumme et  udbud af boligtyper og 
lejeformer. Det skal vurderes, om der i de 
større bycentre kan skabes et mere 
varieret udbud af boliger, dog kun i de 
byområder, hvor der kan skabes gode 
bokvaliteter og et aktivt bymiljø. 
 

Vi støtter opførelse af boliger, der er økonomisk overkommelige for unge 
mennesker, - med henblik på at sikre en bedre aldersfordeling i byen. Vi ser 
gerne, at dette sker stationsnært (dog ikke i Politiparken, jf. ovenfor). 
Gennemførelsen af det seneste større bolig- og erhvervs byggeri i Birkerød 
bymidte, ”Kilen”, førte gennem flere år til betydelige trafikale og 
støjmæssige problemer, - for byens borgere generelt og for naboerne til 
byggeriet i særdeleshed. Nyt byggeri i bymidten må kunne gennemføres 
med større hensyntagen til omgivelserne. 
 
Der er ikke noget forkert i, at den daværende Birkerød Kommune i sin tid 
besluttede at sælge arealet ud for Stiholmsvej. Der er heller ikke noget 
forkert i, at developeren, Schaumann Properties, ville udnytte grunden 
maksimalt. Men måske blev projektet ”oversolgt” til borgere og 
eksisterende butikker. Bare ordet ”driver” var en rigtig god og positivt ladet 
salgs-betegnelse. I dag omtales projektet ikke længere som ”driver” men 
ofte som ”dræber”. Visuelt og trafikalt er det ingen succes. Og det til trods 
for at arkitektfirmaet er et af landets førende. (Også HT-trafikterminalen på 
Rådhuspladsen i København blev tegnet af en fremragende arkitekt men 
blev alligevel et hadeobjekt i offentligheden.)  
 
Forslag: At der i kommuneplanen stilles krav om, hvordan større, 
fremtidige byggeprojekter i Birkerød bymidte præsenteres for og drøftes 
med borgerne? Vi foreslår konkret, at man i kommuneplanen kræver, at 
lokalplan-forslag for Birkerød bymidte 3D-visualiseres på nettet, så 
borgerne kan se, hvorledes det nye byggeri vil påvirke omgivelserne rent 
visuelt.  
 

Fortætning af boligområder (Side 76)  

Redegørelse 
De eksisterende boligkvarterer rummer 
enkelte muligheder for udstykning af 
større grunde, samt for tættere 
bebyggelse. 
 
En yderligere fortætning vil skulle ske på 
grundlag af en nøjere vurdering af, om 
der vil kunne opnås gode bokvaliteter. Til 
gode bokvaliteter regnes områdets 
placering i bystrukturen, områdets 
karakter, nærhed til offentlige 

Vi foreslår, at der i kommuneplanen stilles krav om, hvordan fremtidige 
fortætningsprojekter i Birkerød bymidte præsenteres for og drøftes med 
borgerne, f.eks. ved at lokalplan-forslag til fortætning af Birkerød bymidte 
3D-visualiseres på nettet, så borgerne kan se, hvorledes det nye byggeri vil 
påvirke omgivelserne rent visuelt? 
 
Vi foreslår, at det i kommuneplanen fastslås, at der ikke må udføres nyt 
boligbyggeri i eksisterende parker og grønne områder. 
 
Vi foreslår, at det i Kommuneplan fastslås, at fortætning i bycentrene skal 
ske under maksimal hensyn til beboere, trafik, dyreliv (husk det 
problematiske forslag om at bruge Præstegårdshaven til oplagsplads for 
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transportmidler, offentlig og privat 
service, nærrekreative områder samt 
miljømæssige påvirkninger. 
 
En fortætning vil primært være 
ønskværdig indenfor det stationsnære 
kerneområde, maks. 600 m fra stationen 
i byområderne Holte og Birkerød, som 
begge har en høj bymæssig 
koncentration af erhverv, boliger samt 
privat og offentlig service, som kan 
understøtte en boligfortætning. 
En forudsætning i de stationsnære 
områder kan dog kun ske efter særskilt 
planlægning og kun i de områder, der 
har bymæssig karakter, mens fortætning 
af åben, lav bebyggelse ikke er ønsket.  
 

byggeriet af ”Kilen” og den manglende hensyntagen til flagermusene i dette 
forslag!)  

Boligudbygning (Side 77)  

På kortet side 77 er området omkring 
den tidligere Kajerødskolen udlagt som 
område for boligudbygning. 

Dette forslag blev udførligt kommenteret på kommunens borgermøde i 
idrætscentret den 04.04.2013 af beboerne i området, der påpegede, at den 
mangel på busforbindelse til selve bymidten, der allerede er et problem i 
dag, vil blive forstærket ved yderligere boligudbygning af området.  
 

Boligudbygning skal understøttes af transport faciliteter og 

parkeringsfaciliteter for pendlere.  I øjeblikket kører busserne én gang i 

timen uden for myldretiderne.  For at hjælpe børnefamilier, der skal 

aflevere børnene først og derefter tage toget til deres arbejdspladser efter 

myldretiderne og komme hjem efter myldretiderne, bør busdriften ændres, 

så den passer togtiderne, så beboerne kan komme til og fra stationen uden 

problemer.  I første omgang bør driften være mindst 2 gange i timen, så 

ældre mennesker ikke skal betale for kørsel begge veje - i det billetterne 

gælder kun 1 time.  Det vil også hjælpe andre borgere inkl. ældre 

mennesker til at undgå unødigt lange ventetider på perronen eller ved 

busstoppesteder.  Pendulbusser skal etableres til at køre ind til 

Hovedgaden inkl. Pengetorvet, læger mv., så det vil være nemmere for de 

ældre og andre borgere til at komme til Hovedgaden.     

 
 

Stationsnære områder (side 89)  

Stationsnærhed (side 92) Jf. ovenstående bem. til side 89 er vi – trods automatik-tankegangen - 
tilfredse med, at 3 områder langs Birkerød Kongevej er udpegede som 
”stationsnære”, idet vi anser erhvervsvirksomhederne langs Kongevejen 
som en aktiv og positiv del af Birkerød bymidte. 
 

Støjbelastede boliger (side 93) 
Langs Birkerød Kongevej og Kongevejen i 
Holte er der på grund af støjbelastningen 
mulighed for helt eller delvist at 
nedlægge boliger og lade arealet overgå 

Som teksten er formuleret i Kommuneplanen kan vi ikke have noget mod 
den. Men vi vil være imod dersom teksten forhindrer eller vanskeliggør 
opførelse af boligbyggeri lands Birkerød Kongevej og Bistrupvej. Det er i dag 
praktisk mulig at opføre bygninger, hvor vejstøjen ikke er til gene.  
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til erhvervsmæssig udnyttelse. Der kan 
typisk lokaliseres kontorerhvervs og 
liberale erhverv. 
 

Målene for detailhandelsstrukturen 
(side 100) 
Vi gengiver ikke hele afsnittets tekst her 
men citerer alene afsnittet  
”Det skal tilstræbes, at tilgængeligheden 
med kollektive og private 
transportmidler er bedst mulig og sikrer 
borgerne adgang til butikker samt privat 
og offentlig service.” 

Vi kan ikke være mere enige, men må så også understrege, at vi langt fra 
mener, at dette er opfyldt for så vidt angår Birkerød Hovedgade. Dette har 
vi tydeligt gjort opmærksom på i vores idékatalog, ligesom det kom tydeligt 
frem på debatmødet den 15.04.2013 i Hovedbiblioteket.  
Der kunne allerede i dag opnås betydelige bedre busbetjening af 
Hovedgaden, hvis 
1) der opsættes bænke og læskærme ved stoppestedet på Stationsvej 

udfor vejen Teglporten 
2) Bus 500S fik stoppested udfor vejen Teglporten 
3) Bus 198 (Birkerød st. – Erhvervsbyen – Bistrup) ikke kun har 1-times 

drift mellem kl. 09:31 og kl. 15:11, som er det tidsrum, hvor beboerne 
syd for jernbanen gerne vil handle ind på Hovedgaden.  

4) Der kunne på sigt etableres en langt bedre busbetjening af Birkerød 
bymidte med en pendulbus som foreslået af os dels i vores idékatalog 
af 04.03.2013 og dels på debatmødet den 15.04.2013. 

 
Kommunen har "henvist" ældre mennesker til naturskønne områder, der er 

langt væk fra Hovedgaden. Heldigvis er Lions Park og Sjælsø Plejehjemmet 

har været forbundet med hhv 198 og 196, men desværre kun en gang i 

timen.  Plejehjemmet Bistrupvang - er desværre afskåret fra "omverdnen". 

 Der findes ingen busforbindelser hertil.  Ansatte og beboere skal 

transportere sig selv på gåben eller på cykler osv. hele vejen op til Bistrup 

Trafikplads, hvis de skal videre.  Vi mener, at Bistrupvang knyttes hurtigst 

muligt med busforbindelse - og lige som 196 bør 198 starte og slutte ved 

Plejehjemmet Bistrupvang.  Eventuelt bør en ny rute til og fra Stationen -

 der dækker såvel Bistrupvang samt de øvrige dele af Bistrup - etableres. 

 Busdriften bør være mindst 2 gange i timen.  Fra Stationen skal der være 

pendulbusser til at fragte passagerne videre til Hovedgaden, hvor læger, 

banker, blomsterhandler og butikker forefindes.  Ellers tager de ældre til 

andre handelssteder som Hørsholm med 500 S eller til Allerød med toget, 

der kører mindst hver 20. minut.  Her er der butikker tæt på busstoppesteder 

eller stationen. 

Tilgængelighed (side 107)  

Områderne med detailhandel er typisk 
beliggende på lokaliteter, som er 
lettilgængelige via vej- og stinettet, samt 
via kollektiv transport.  
Bymidterne ligger tæt på overordnede 
trafikveje, stationer og betjenes af 
kollektive trafik 

Ak ja, hvis det var så vel for så vidt angår Birkerød Hovedgade! Men som 
borgere i Birkerød har dokumenteret i talrige læserbreve i Rudersdal Avis, i 
vores idékatalog, marts 2013, og på debatmødet på Hovedbiblioteket den 
15/4, så er busbetjeningen af Birkerød Hovedgade meget mangelfuld. Der 
er blandt borgerne et udtalt ønske om en forbedring af busbetjeningen. Vi 
foreslår derfor, at det i Kommuneplanen 2013 præciseres, at i de centre, 
hvor den kollektive trafikbetjening ikke lever op til idealbeskrivelsen i 
forslaget til Kommuneplan, der skal der ske en forbedring. 
 

Retningslinjer for bymidter (side 109)  

Birkerød bymidte har stationsnær 
beliggenhed i forhold til Birkerød Station, 
som er knudepunktsstation. Heraf er den 
del af Hovedgaden, der ligger nord for 
Søndervangen udenfor det stationsnære 
område. 
… 
Stationsnære områder tilstræbes 

Se vores bemærkning til afsnittet ”Stationsnære områder, side 89”) 
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udnyttet til byfunktioner af intensiv 
karakter. 
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Trafik (side 120)  

Temaet ”Trafik” omfatter retningslinjer 
og redegørelse for forskellige typer 
trafikanlæg og trafikformer: Veje, 
Trafikstier, Rekreative stier og Kollektiv 
trafik. 
 

Fint! 

Veje. Redegørelse (side 121)  

Kommunens veje skal afvikle trafikken 
smidigt og sikkert, samtidig med at der 
fastholdes et smukt visuelt miljø omkring 
vejene. 

Igen kan vi ikke være mere enige. Men det kniber fælt med opfyldelse af 
idealmålet på hjørnet af Bistrupvej og Stationsvej (ud for vejen Teglporten): 
 
Smidigt: Nej! Det nye lyskryds ved indkørslen fra Stationsvej til vejen 
Teglporten ligger så tæt på lyskrydset Stationsvej  / Bistrupvej, at det giver 
gener for biler og busser. Grøntiderne i de to lyskryds virker ikke 
koordinerede.  
 
Sikkert: Nej! Fodgængerovergangen over vejen Teglporten ud for 
Stationsvej ligger ikke i naturlig forlængelse af Stiholmsvej (den sydligste 
del ag Gågaden), således at fodgængere, der fra Stiholmsvej ønsker at 
krydse vejen Teglporten for at gå på apoteket eller Netto oftest tværs over 
ud for ud for Stiholmsvej i stedet for at benytte fodgængerovergangen 
henne ved Stationsvej. Det skaber mange farlige situationer dagen i 
gennem. 
Situationen forværres ved, at opkørslen fra P-kælderen under det nye 
byggeri ligger så tæt på vejen Teglporten, at bilisterne ofte ikke når at 
orientere sig om trafiksituationen på vejen Teglporten, før de kører ud. 
Borgmesteren udtrykte det meget præcist på vores pressemøde i Gl. 
Præstegård den 05.04.2013, hvor han udtrykte, at tilkørselsforholdene 
omkring den nye P-kælder ”er en udfordring”. 
 
På grund af de vanskelige tilkørselsforhold til den nye P-kælder under 
”Kilen” bruger mange af kunderne til Føtex, Netto og apoteket 
fortovsparkering på vejen Teglporten. Dette er ikke en optimal 
parkeringssituation og de mange biler, der af pladshensyn  ofte står med 
hjul oppe på fortovet, udgør en gene for fodgængerne på vejen Teglporten.  
 
Vi foreslår derfor en tilføjelse til Kommuneplanens tekst gående på, at hvor 
idealmålsætningen om smidig og sikker trafikafvikling ikke er opfyldt, skal 
der iværksættes foranstaltninger til sikring af målsætningens opfyldelse. 

Indkørsel til Føtex' lager vender direkte mod Stationsvej.  Det giver en del 

trafikale gener når større lastvogne skal bakke ind og læse varerne af og 

køre ud.  En del gang står en anden lastvogn venter lige bagved – dvs. 2 

vogne på en og samme bane, og derved blokere udsynet for de bilister, der 

skal komme videre.  Derved er de nød til at køre over på den anden 

kørebane, dvs. til gene for modkørende trafikanter.  Dette forhold kan 

nemt føre til ulykker, når bilisterne har travlt at komme på deres arbejde.   

 

Ligeledes er der trafikale problemer når lastvogne skal ind og læsse deres 

varer af til Netto.  Billister der kommer op af P-kælderen har svært ved at 

orientere sig, især når ind- og udkørsel til P-kælderen er placeret så tæt ved 

den befærdede vej Teglporten. 
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Målsætninger. Veje. Redegørelse (side 
122) 

 

Det er kommunens målsætning 

 At have god tilgængelighed, 
kapacitet, og effektiv trafikafvikling. 

 At have god trafiksikkerhed. 

 At have veje med et smukt visuelt 
trafikmiljø. 

  

Vi henviser til ovenstående, hvor vi har kritiseret den manglende gode 
tilgængelighed, manglen på effektiv trafikafvikling, manglen på  
trafiksikkerhed omkring Birkerød bymidte og specielt omkring det nye 
center med Føtex, Netto og apoteket i bebyggelsen ”Kilen”. 
 

Rekreative stier. Redegørelse (side 131)  

Kommuneplanen indeholder et stort 
antal rekreative stier af forskellig 
kvalitet. 
 

Vi anbefaler, at det rekreative stiforløb fra Byagervej / Langedam langs 
Politiparken til Birkerød Station synliggøres bedre og forstærkes.  
Vi foreslår 
5) at ”Stien bag om byen”, det nord-syd-gående grønne bånd fra Sjælsø, 

Eskemose Skov og Istidsslugten, via Langedam, Politiparken, Birkerød 
Sø, Hestkøbgår og de grønne områder omkring denne over mos 
Stavnsholt, tværs gennem byen, til de åbne arealer ved Hestkøbgård 
synliggøres og forstærkes, - af rekreative hensyn. 

6) at den øst-vest-gående kultur-akse, fra Mantziusgården via 
Toftevangsskolen og Idrætscenteret / Sjælsøhallen til Birkerød 
Gymnasium synliggøres og forstærkes, - for at synliggøre og forstærke 
kulturen i Birkerød.  

7) at Kommuneplanens forslag om en styrkelse af det grønne stifoløb ved 
den tidligere Kajerødskolen (”Kajerødstien”) realiseres 

8) at Kommuneplanens forslag om en styrkelse af stiforløbet fra Rude 
Skov gennem Dumpedalen (”Dumpedalsstien”) til Furesøen realiseres. 

Målsætninger. Redegørelse (side 132)  

Det er et mål  

 at skabe større sammenhæng i det 
rekreative stisystem 

 at rekreative stier skaber grønne 
forbindelser til det åbne land 

 at de rekreative stier forbedrer 
tilgængeligheden fra byområderne 
til landskabsområderne. … 

… 

Vi foreslår: Det rekreative stiforløb gennem bymidten fra Eskemose Skov, 
forbi Langedam til Politiparken – videre langs Gl. Præstegårdshave – dels til 
stationen, dels Birkerød Sø og videre syd på mod Hestkøbgård og 
Stavnsholtkilen / Farum forstærkes.  
Parkernes må ikke bebygges. Se ovenfor! 

Kollektiv trafik. Redegørelse (side 135)  

Det er kommunalbestyrelsen, so 
bestemmer serviceniveauet for den 
ønskede kørsel .. 

Vi er opmærksomme på kommunens stærkt øgede udgifter til busdriften 
over de seneste år. Vi er også opmærksomme på, at den tidligere flexbus-
ordning måtte opgives. Ikke desto mindre mener vi, at busbetjeningen af 
Hovedgaden bør forbedres for ældre og gangbesværede borgere.   
Vi stiller os gerne til rådighed for drøftelser om dette problem. 
 

Målsætninger. Redegørelse. (Side 136)  

Den kollektive busbetjening af 
kommunens borgere skal tilpasses til at 
give god tilgængelighed til kommunens 
bysamfund, … 
 

Dette er behandlet i ovenfor.  

Museum og arkiver (side 173)  
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Kommuneplanens tekstforslag: 
Rudersdal Museer består af 3 afdelinger: 

 Et kulturhistorisk museum, som 
har faste og skiftende 
udstillinger på Mothsgården, 
hvor også museernes ledelse og 
administration har til huse.  

 En arkæologisk udstilling – 
Vedbækfundene på Gl. 
Holtegård  

 Historisk Arkiv, som varetager 
lokalarkivfunktionen for hele 
Rudersdal Kommune og 
stadsarkivopgaven. 

 

 
Vi foreslår, at der tilføjes: 
I Birkerød indeholder Birkerød Lokalhistorisk Museum og Arkiver (BLAM) i 
Cathrinelyst arkivalier og udstillingsgenstande fra Birkerøds historie.  
 
Vi foreslår endvidere, at der tilføjes:"Der bør arbejdes på, at de umistelige 
arkivalier i samtlige kommunens museer og arkiver fortsat sikres bedst 
muligt for eftertiden, samtidigt med at udvalgte dele heraf fortsat gøres 
tilgængelige for offentligheden."  
 
Vi peger på, at tilgængeligheden af disse arkivalier og udstillingsgenstand 
spiller en stor rolle for borgernes forståelse af den lokale identitet, hvad 
enten det drejer sig om lokalsamfundet eller kommunen som helhed. 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
”Vi elsker vores by - Birkerød” - Arbejdsgruppen  
 
Annette Prehn annette.prehn@yahoo.com 
Annette Stilling annettesegen@hotmail.com 
Margit  Vraa gittevraa@live.dk 
Hanne Mikkelsen  fuglemik@os.dk 
Helle Denckert helle.denckert@skolekom.dk 
Jack Otto Kristensen jack-ok@cavalius.dk 
Jens Erik Staalby  Elin-Jens@mail.dk 
  
Kirsten Broager KirsteniCairo@gmail.com 
Kirsten Stilling Netteberg stilling@netteberg.dk 
Lars Stilling Netteberg stilling@netteberg.dk 
Lilian Kornerup lilian.kornerup@gmail.com 
Luc de Visme luc.de.visme@get2net.dk 
Mogens Poulsen poul-bro@mail.tele.dk 
Sri Sai Das srisai_das@hotmail.dk 
Tove Krause tovekrause@yahoo.dk 
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Bilag 
 
Om borgergruppen ”Vi elsker vores by - Birkerød” 
 
Borgergruppen ”Vi elsker vores by – Birkerød” blev stiftet i januar 2013 af Luc de Visme med det formål at søge 
initiativer, der kan modvirke den stigende  butiksdød i Birkerød Hovedgade. 
 
Gruppen holdt sit første arbejdsmøde den 26. januar i Gl. Præstegård i Birkerød og har derefter afholdt i alt 7 
arbejdsmøder. Resultatet af dette arbejde har været  
1. En facebook-profil med 540 likes pr. ult. april, 
2. Et idékatalog, der blev præsenteret på et pressemøde den 3. marts i Gl. Præstegård,  
3. Arrangement af et debatmøde den 15. april i Hovedbibliotekets Store Sal med overskriften ”Nyt liv i Birkerød 

bymidte”. Her deltog over 120 borgere samt repræsentanter for Rudersdal Kommune, , 
4. En mailingliste på 55 borgere, der på debatmødet den 15.april bad om løbende at få tilsendt gruppens 

nyhedsmails, 
5. Nærværende høringssvar til Kommuneplan 2013, der har været sendt til udtalelse i vores gruppe og hos 

mailinglistens 55 borgere.  
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DN Rudersdals bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013 
 
Forslaget til Kommuneplan 2013 fremstår som en revision og ajourføring af den gældende 
Kommuneplan 2009.  Flere af de forhold og spørgsmål, vi påpegede ved Kommuneplan 2009, 
er i planperioden frem til 2013 blevet afklaret eller løst. 
 
Overordnet var DN positiv overfor Kommuneplan 2009 og det samme gælder for det ny 
forslag til Kommuneplan 2013.  
 
Kommuneplanen er først og fremmest et værdipapir med en række hensigtserklæringer. Kun 
de egentlige retningslinjer er bindende. Det afgørende er derfor, hvordan kommuneplan 2013 
vil blive realiseret politisk og administrativt i planperioden.  
Det er vores opfattelse, at de smukke hensigtserklæringer i Kommuneplan 2009 på 
naturområdet, og i særdeleshed inden for fredningsområdet, kun er blevet fulgt op i 
begrænset omfang. Kommunen har i planperioden lagt op til flere dispensationer, som set 
med vore øjne har ført til en svækkelse af kommunens unikke status på fredningsområdet.  
Vi håber, at kommunen i den kommende planperiode vil omsætte de fine hensigtserklæringer 
i en praksis, politisk og administrativt, som tilsigter at fastholde og beskytte de fælles 
naturværdier i højere grad.  
Ligeledes er det vores opfattelse, at kommunen, der ved kommunalreformen i 2007 generelt 
fik funktionen som tilsynsmyndighed på naturområdet,  i højere grad end hidtil, skal følge  
aktivt op på overtrædelser / tilsidesættelse af  fredningsbestemmelser og indgreb i 
/ødelæggelse af beskyttet natur (§ 3 områder). 
 
Konkret har vi følgende bemærkninger til forslaget: 
Vi mener, at der bør etableres en spredningskorridor mellem Sjælsø (Ravnsnæs) og Rude 
Skov (Høsterkøb). Herved vil der blive sammenhæng mellem alle spredningskorridorerne i 
kommunen. Vi fremsatte samme forslag i 2009, uden at det blev fulgt op. I forslag 2013 
anføres direkte at der ikke oprettes flere spredningskorridorer. Vi henstiller, at spørgsmålet 
genovervejes, idet netop sammenhæng mellem naturområderne er væsentlig for at fastholde 
og udvikle den biologiske mangfoldighed. 
 
Forslaget til Kommuneplan 2013 kommer ikke ind på en kommende klimatilpasningsplan, 
idet den tekniske forudsætninger (lovgivningen) ikke er på plads endnu. Vi anmoder om, at 
klimatilpasningsplanen, der bliver et tillæg til Kommuneplanen,  forhandles med (bl.a.) DN i 
tilblivelsesfasen før et endeligt forslag sendes i høring. 
 
 
Bill Arthy 
Formand 
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Rudersdal Kommune                                                                        

Byplan 

Øverødvej 2,  

2840 Holte 

byplan@rudersdal.dk 
Hillerød, 30. april 2013 

 

Bemærkninger til forslag til ny kommuneplan i Rudersdal kommune  
 

Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 

landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen bemærkninger til Ruderdal kommunes 

kommuneplanforslag 2013. 

 

Visionen 

Som erhvervs og interesseorganisation for landboere og landbrugere i Rudersdal kommune savner vi, at 

Landbruget (her ment i en bred fortolkning) tænkes ind i værdigrundlaget for kommunens vision om at 

være landets bedste bo-kommune.  

 

Landbruget er med sin diversitet (mange forskellige aktiviteter) aktivt bidragende til visionen om at gøre 

Rudersdal til landets bedste bo-kommune. Som følge heraf bør det fremhæves i værdigrundlaget, at 

Rudersdal værdsætter og værner om kommunens landbrugsaktiviteter og derfor gennem planlægning og 

administration garanterer, at der stadig er rammer for en tidssvarende udvikling, der sikrer 

landbrugsaktiviteternes overlevelse i kommunen.  Det åbne land i Rudersdal kommune skal ikke være 

kulisse for Frilandmuseum nr. 2 i Nordsjælland. 

 

Uden landbruget og den almindelige landbrugsdrift kan Rudersdal ikke tilbyde sine indbyggere en varieret 

og spændende natur med de åbne landskabsstrøg, der varierer mellem dyrkede og u-dyrkede arealer og de 

visuelle årstidsindtryk og rekreative oplevelser, det giver at færdes i det åbne land. Landbruget spiller også 

en vigtig rolle i naturplejen, bl.a. fordi mange arealer skal afgræsses for at bevare deres naturtilstand. Uden 

landbruget vil det åbne land springe i krat.   

  

Med landbruget som vigtigste aktør kan Rudersdal kommune præsentere en række attraktive og rekreative 

tilbud til borgerne, som eksempel kan nævnes ridesporten, lokalt producerede fødevarer af høj kvalitet og 

adgangen til det åbne land i skel og på markvej.  - Og hvorfor så ikke gå skridtene videre og være lidt mere 

visionær, hvor der stiles efter lokalt producerede fødevarer på institutionerne, efter skolehaver baseret på 

”fra have-til-mave-princippet” og efter energi baseret på lokalt produceret biomasse, affald og andre 

restprodukter. Dermed kan Ruderdal også blive landets mest bæredygtige og moderne bo-kommune!  

 

I Rudersdal Kommune kan man bo på landet, være tæt på naturen, og stadigvæk nå Rådhuspladsen på 

under en halv time! – Det er attraktivt! 

 

Overordnede planlægnings- og lokaliseringsprincipper 

Rudersdal kommune vælger at undlade en udpegning af særlig værdifulde landbrugsområder uden en 

egentlig begrundelse. Vi mener, at kommunen skal og bør udpege de værdifulde landbrugsområder. Som 
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følge af den strukturelle udvikling kan udpegning af værdifulde landbrugsområder ikke baseres på tidligere 

tiders jordbrugsanalyser og jordens bonitet. ”Værdifuld” er også en kvalitativ vurdering jf. foregående 

kapitel og bør derfor baseres på anvendelsen af jorden.  

 

Tema: Natur og miljø og bevaring 

 

Kulturmiljø, bevaring og arkitektur og anvendelse af bebyggelse i Landzone 

Landboforeningen anerkender, at kommunen ønsker at fastholde og udvikle kommunens kulturarv, men vi 

mener, at hensynstagen til bevaringsværdige bygninger ikke må stå i et dominerende misforhold til den 

erhvervsmæssige nødvendige udvikling af landbruget uanset bedriftsstørrelse. En fortsat fornuftig og 

tidssvarende anvendelse af landbrugsejendomme kan afstedkomme behov for ændring af eksisterende 

byggeri, nedrivning af utidssvarende bygninger, nybyggeri eller opførelse af læskure til udegående dyr i 

landzonen. Vi finder det derfor bekymrende og vi efterlades med et indtryk af, at kommunen ikke ønsker en 

tidssvarende udvikling på ejendommene, når kommunen i kommuneplanforslaget skriver, at ”I landzonen 

er der særlige udfordringer. Den almindelige landbrugsdrift kan fortsætte som hidtil, og der kan som 

udgangspunkt opføres de erhvervsmæssige nødvendige bygninger, hvis de opføres i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse. Kommunen vil her i det omfang, det er muligt – varetage de kulturhistoriske 

hensyn gennem administration af anden lovgivning”.    

 

I kommuneplanen er det ligeledes anført, at man i den kommende planperiode vil tilpasse 

landzoneadministrationen til den særlige sammensætning af ejendomstyper, som findes i kommunen. 

Nordsjællands Landboforening mener, at man i administrationen, naturligvis under hensynstagen til at 

bevare forskellen mellem land og by, skal give mulighed for at drive byerhverv i overflødiggjorte 

landbrugsbygninger. Netop denne mulighed kan være med til at tiltrække ressourcestærke borgere til 

kommunen. 

 

Rudersdal kommune giver allerede borgerne gode muligheder for nære naturoplevelser og færdsel i det 

åbne land, Nordsjællands Landboforening henstiller derfor til, at der ikke planlægges yderligere 

adgangsveje, som kan begrænse den almindelige landbrugsdrift og tilhørende erhverv. Øget adgang kan 

forstyrre og tillige hæmme udviklingen af biodiversiteten. 

 

Retningslinjer lavbundsarealer  

I retningslinjerne for lavbundsarealer anføres det, at der kan gennemføres undersøgelser, projekter og 

etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. I den forbindelse 

er det vigtigt at nævne, at vådområdeprojekter kun bør gennemføres som målrettet tiltag med et 

dokumenteret behov for og evne til tilbageholdelse af næringsstoffer. 

 

Afsluttende bemærkninger  

Afsluttende vil vi gerne tilkendegive, at vi altid står til rådighed for en dialog med kommunen. Regulering og 

udvikling af landbrugserhvervet omfatter en række ”tunge” problemstillinger, og vi står naturligvis til 

rådighed i fuldt omfang med faglige indspil og yderligere oplysninger i det videre arbejde. Vi er sikre på, at 

den nødvendige indsats kan kombineres med en multifunktionel landbrugsproduktion, der inkluderer 

helhedsløsninger på klima-, natur-, arealanvendelses-, miljø- og fødevareproduktionsområdet. 

Med venlig hilsen 

 

    
 

Herdis Lindegaard Dam Søren Hansen 

Formand Nordsjællands Landboforening                           Næstformand Nordsjællands Landboforening 
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Nordsjællands Landboforening. Industrivænget 22. 3400 Hillerød. Tlf. 48 22 52 00 
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1. maj 2013 

 

Handicaprådet 

Rudersdal Kommune 
Til: 

 

Rudersdal Kommune, Byplan 

E-mail: byplan@rudersdal.dk  

 

 

Høringssvar til Rudersdal Kommuneplan 2013 

 

Handicaprådet har modtaget Rudersdal Kommuneplan 2013 i høring og 

skal her fremkomme med følgende bemærkninger.  

 

Kommuneplanen sætter visioner og mål samt retningslinjer og redegø-

relser for udviklingen i Rudersdal Kommune i planperioden inden for 

temaerne: natur, miljø og bevaring, bysamfundene og serviceområder. 

Den beskriver kommunens byområder med fremtidige udviklingsmulig-

heder, og sætter rammer for boligområder, erhvervsområder, centerom-

råder, områder til offentlige formål, blandet bolig og erhverv, rekreative 

områder, landområder, tekniske anlæg.  

 

Handicaprådet har med tilfredshed noteret sig, at kommuneplanen sær-

skilt fremhæver formuleringer i Rudersdal Handicappolitik i kommune-

planens afsnit om Psykiatri- og Handicap under temaafsnittet serviceom-

råder, sundhed og omsorg. Således formulerer kommuneplanen citat:  

 

"med kommunens handicappolitik skal det sikres, at mennesker med 

funktionsnedsættelse kan deltage i samfundslivet på lige vilkår med an-

dre. Kommunen ønsker at være landets bedste bokommune. Det gælder 

for alle kommunens borgere uanset handicap. Hensigten med Handi-

cappolitikken er i forlængelse heraf, at den skal fungere som et redskab 

til at skabe lige muligheder for borgere med funktionsnedsættelse under 

hensyntagen til den enkeltes ressourcer og medvirke til at skabe størst 

mulig selvbestemmelse.  

 

Et væsentligt udgangspunkt for politikken er, at mennesket kommer før 

funktionsnedsættelsen, og at kommunen vil arbejde på at fremme et 

livssyn, hvor der fokuseres på styrker, ressourcer, kompetencer og ide-

er". 

 

Handicaprådet har på denne baggrund tillid til, at handicappolitikkens 

vision, mål og indsatsområder vil være i fokus i fremtidige analyser i for-

mailto:byplan@rudersdal.dk
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bindelse med redegørelser og vil blive prioriteret i udmøntningen i kom-

mende retningslinjerne for udviklingen i Rudersdal Kommune.  

 

Endvidere har Handicaprådet noteret sig, at Psykiatri- og handicappla-

nen fra 2008 bliver virkeliggjort gennem byggeprogrammet i Ebberød-

området med nybyggeri af op til 80 botilbud som handicapegnede al-

mennyttige boliger samt 25 pladser i dagtilbud og endvidere renovering 

og nybyggeri af botilbud og dagtilbud på flere adresser i kommunen.  

 

Handicaprådet ser frem til en fortsat udvikling med forøget handicaptil-

gængelighed i naturen og til rekreative områder, samt tilgængelighed til 

kommunale og private bygninger ved renovering og nybyggeri og ende-

lig anlæg af tilstrækkelig handicapparkering på parkeringsanlæg i kom-

munen.  

 

Handicaprådet følger gerne udviklingen med realiseringen af kommune-

planens visioner og mål og kommende handicapinitiativer, således som 

handicappolitikken stiller i udsigt gennem årlige redegørelser til Handi-

caprådet om handicapinitiativer i kommende budgetperiode og oriente-

ring om opnåede resultater ved afsluttet regnskabsår.  

 

Udarbejdet 30. april 2013.  

 

Med venlig hilsen  

 

På Handicaprådets vegne 

Kurt Nielsen 

Formand for Handicaprådet 
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 01:15:50

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Enig med Marianne Willumsen ovenfor. Det er slet ikke ambitiøst nok at
planlægge kloaknettets kapacitet efter ti årlige overløb pga. 'ekstremregn'. Et
mere forsvarligt mål kunne være ét årligt overløb, og en markant øget nedsivning
af regnvand et af målene til at nå det. LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe.aspx?kommentarer=vis#7CEB3F48-A262-4C57-A70B-6B5F7F4CF60E
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 01:10:08

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
En dobbeltrettet cykelsti langs Vasevej skulle have været etableret for længe
siden, men uanset denne svare Vasevejs status som overordnet trafikvej dårligt
til definitionen af en sådan. Den har ikke "en kapacitet, der motiverer, at den
tunge og gennemkørende del af trafikken benytter denne del af vejnettet", og det
får den heller ikke af den planlagte omlægning af selve vejbanen på strækningen
fra jernbanen til Kongevejen.- det vil stadig være 1,1 km tosporet vej med en
hastighedsbegrænsning på 50 km/t og uden reelle muligheder for overhaling.
Motivationen for at køre ad Vasevej er alene, at det er så meget kortere end at
køre ad Bistrupvej, når man skal til/fra Kongevejen mod København. Der er ingen
grund til at forsøge at gøre Vasevej mere tillokkende for trafikken end den
allerede er. LokalListens skrivegruppe LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik/Veje/Vejhierakiet_og_trafikafviklingen.aspx?kommentarer=vis#F962AC1C-12CE-462B-8E2B-0E174B5A6488
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 00:55:49

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Der er ikke påvist nogen entydig sammenhæng mellem skolestørrelse og
undervisningskvalitet. Fx er de finske skoler i gennemsnit kun halvt så store som
de danske. LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge/Strukturtilpasning paa skoleomraadet.aspx?kommentarer=vis#3E40F6E3-FA52-4F87-85A5-9BCBED5418F7
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 00:52:54

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Der satses generelt for meget på store institutioner og for lidt på
nærhedsprincippet. Og det må stadig undre, at Eskemosepark, der har en ideel
beliggenhed i boligområdet Nørrevang, Storevang, Skovvang og andre '-vanger',
og som i masterplanen er udtrykkeligt nævnt som vigtig i 2021, er nedlagt og
tømt. LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge/Masterplan for dagtilbud 2012-2021.aspx?kommentarer=vis#DBF8D28D-7C6A-480D-A3FD-570FBEF12C4B
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 00:47:43

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Der lægges for lidt vægt på mangfoldigheden, Der er mange børn, der ikke
trives optimalt i store institutioner og store skoler, og de kommer i klemme
efterhånden som de store enheder fremmes på bekostning af de mindre og mere
overskuelige.

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge.aspx?kommentarer=vis#67BD13E6-1EC9-497B-AF6A-A9FD6319FD3E
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 00:42:56

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Når selv borgmesteren, hver gang han nævner ambitionen om at være landets
bedste bokommune, føler sig nødsaget til at forklare, hvorfor det også betyder, at
kommunen skal have en offensiv erhvervspolitik m.m., må det være på tide at
ændre formuleringen af denne ambition. Ordet lugter langt væk af soveby. Og
derfor mangler visionen et punkt om erhvervsliv og arbejdspladser. LokalListens
skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Visionerne_og_de_overordnede_maal.aspx?kommentarer=vis#7E8710E3-1E15-404E-91B3-DDB3BCF3AA04
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 00:35:54

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Det er ikke tilstrækkeligt med regler for etablering af anlæg i og administration af
beskyttede lavbundsarealer, der skal også reguleres på bevoksningen, så moser
ikke gror til, og der bør være konkrete planer for retablering af moser og
småsøer. Det er - også i den forbindelse - vigtigt at sikre maximal nedsivning af
regnvand. LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Retningslinjer_lavbundsarealer.aspx?kommentarer=vis#98B86EE2-1F37-4C97-A2EC-9E5C7D7B69E3
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 1. maj 2013 00:30:24

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Det aktuelle Vasevej-projekt forekommer helt ude af trit med målsætningen om
bevaring af historiske vejspor m.v. Og hverken mht. trafiksikkerhed eller kapacitet
giver det nogen som helst mening. LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Kulturmiljoeer.aspx?kommentarer=vis#2995A844-89E9-4817-B7BE-1A676CC023C9
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 30. april 2013 15:53:09

Name
Thomas N. Feldborg Bruun

E-mail address
thomasnbruun@me.com

Homepage

Description
Kommunen bør også selv ved ny- eller ombygning af fx institutioner, plejehjem
o.a. kommunale ejendomme gå forrest med ambitionen om energivenlige
byggerier – herunder tilslutning til evt. fjernvarme samt brug af
solceller/solpaneler som supplement til husenes ofte meget store energibehov.
LokalListens skrivegruppe.

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi/Alternativ energi.aspx?kommentarer=vis#1D9DC66D-A050-44E8-B88E-112AAC14E386
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 30. april 2013 15:52:36

Name
Thomas N. Feldborg Bruun

E-mail address
thomasnbruun@me.com

Homepage

Description
Man bør fra kommunens side sikre, at byens borgere har lige adgang til naturen i
og omkring Rudersdal; herunder også de bynære grønne områder med offentlig
adgang. Ingen har mere ret til benyttelse af naturen end andre, for den er til for
os alle – og tilhører os alle. LokalListens skrivegruppe.

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Motionsstier_og_loejper.aspx?kommentarer=vis#9708CA5C-5963-49A3-8AA6-32871B23733A
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 30. april 2013 15:51:52

Name
Thomas N. Feldborg Bruun

E-mail address
thomasnbruun@me.com

Homepage

Description
Man bør ved Birkerød Station øge kapaciteten af parkeringspladser, så flere
borgere vælger kollektiv trafik fremfor bilkørsel til og fra arbejde. I øjeblikket
parkeres der både på p-pladsen ved Q8 samt op langs Banevænget. En mulighed
kunne være opkøb af den ubenyttede hjørnegrund på Gasværksvej/Banevænget.
LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik/Kollektiv_trafik/Maalsaetninger.aspx?kommentarer=vis#41CB6AB4-CDE7-489F-A74E-0D190120CBF5
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 30. april 2013 15:51:04

Name
Thomas N. Feldborg Bruun

E-mail address
thomasnbruun@me.com

Homepage

Description
Man bør fra kommunens side gå i dialog med Allerød Kommune om etablering af
en cykelsti imellem kommunerne, som sikring af bløde trafikanter på
Bregnerødvej fra Rudersdals kommunegrænse til T-krydset ved
Høvelte/Kongevejen. Der køres ofte over den tilladte hastighed i bil, og vejen er
meget dårligt oplyst fra kommunegrænsen og op til Høvelte Kaserne. Vejen har -
fra Rudersdal Kommunes side - status af trafikvej. LokalListens skrivegruppe.

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge/Nabokommunerne.aspx?kommentarer=vis#DDDAEE00-8FBF-40C4-BD87-C1BB7BDE425F
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 23. april 2013 19:48:46

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
I stedet for at planlægge efter en bevidstløs fremskrevet befolkningsprognose,
bør man drøfte, og beslutte, hvordan man bedst kan sikre en nogenlunde
konstant befolkningssammensætning for at bevare noget liv i kommunen og for
at begrænse udsvingene i behovet for daginstitutionspladser, skoler og
plejeboliger. Konkret betyder det, at udviklingen ikke mindst på boligområdet skal
sigte mod at tiltrække børnefamilier. Det bemærkes, at der i 'udbygningen af
boliger' er forventninger om i alt 427 nye boliger, og andetsteds i planen nævnes
60 nye plejeboliger, uden at det samlede indbyggerantal i prognosen stiger
overhovedet. LokalListens skrivegruppe

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Befolkningsudviklingen.aspx?kommentarer=vis#CF0FC738-C455-40F3-AE71-6B2CAF2778CD
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 23. april 2013 19:57:30

Name
Sten Troelstrup

E-mail address
sten.troelstrup@gmail.com

Homepage

Description
Formuleringen om fortætning af villaområder er alt for restriktiv, og omsat til
praksis har den lige betydet, at kommunen gik glip af en spændende bebyggelse
på Furesøkoloniens grund. Og af muligheden for nogle flere børnefamilier.
LokalListens skrivegruppe.

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Fortaetning_af_boligomraader.aspx?kommentarer=vis#8FC3E4D7-A3C3-4529-BB8A-73370ED6F38C
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Trørød Grundejerforenings udtalelse om Rudersdal Kommunes forslag til 
Kommuneplan 2013. 
 
Efter at have gennemgået forslaget til Kommuneplan har Trørød 
Grundejerforening glædet sig over, at forslaget indeholder mange gode værdier, 
som Grundejerforeningen helt kan tilslutte sig. Vi vil tilføje, at forslaget til 
Kommuneplan gør indtryk af, at være solidt gennemarbejdet og fremtræder med 
stærk kvalitet. 
 
Grundejerforeningen har en række bemærkninger, som vi nedenfor har knyttet 
til forslagets enkelte sider. 
 
S. 13, De store Linjer, Blå og grøn struktur. Her anføres til slut, at ”Den 
overordnede politik er beskyttelse af det åbne land og en klar adskillelse mellem 
by og land..” Dette synspunkt er Grundejerforeningen helt enig i, og vi er glade 
for konstateringen på side762 om, at omfanget af byzone, landzone m.v. 
fastholdes. 
 
S. 16, Natur, Miljø og Bevaring. Under opregningen af elementer, der er 
væsentlige for vore smukke omgivelser, bør man også medtage Akustik. Man skal 
ikke kun fokusere på visuelle værdier, men også de akustiske. Det er vanskeligt 
at nyde en smuk udsigt, hvis man samtidigt rystes af den intensive larm fra 
Helsingørmotorvejen. Det er vanskeligt at nyde sin smukke forhave, hvis støjen 
fra den nære trafikvej eller havemotorer trænger sig på. 
 
S. 18,  Målsætninger. Her omtales fastholdelse af Kommunens kulturarv og 
bevaringsværdig bygninger og deres omgivelser. Her bør også medtages hensyn 
til værdifulde gadebilleder og bybilleder som f.eks. Trørøds landsbykarakter. 
 
S. 19. Kulturmiljøer. Her omtales, at ”..Ved udarbejdelse af lokalplan vil der blive 
taget stilling til bevarelse af eksisterende bebyggelse ud fra arkitektoniske…”. 
Her foreslår Grundejerforeningen, at der indføjes, at der skal skabes mulighed 
for at gribe ind over for opførelse af uharmonisk byggeri, der vil ødelægge et 
områdes karakter. Sådan ødelæggelse ser man desværre alt for hyppigt. 
 
S. 22. Arkitekturpolitik. Her anføres en række synspunkter, som harmonerer 
fuldstændigt med vort foranstående synspunkt. F. eks. fremhæver 
Kommuneplanen en række momenter 
- ”…opmærksomhed på de arkitektoniske og æstetiske kvaliteter..” 
-”En lokal arkitekturpolitik…i dialogen  med  ejere og bygherrer..” 
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-”…se nærmere på mulighederne for… at give plads for ny arkitektur…”. 
 
S. 23, Belysning. Her påpeges, at belysningsarmaturer kan være dominerende og 
ødelæggende for helhedsoplevelsen. Tilsvarende  spiller akustikken en 
væsentlig rolle, jvf. vort synspunkt ovenfor. 
 
S. 24, Retningslinjer for kulturmiljøer. Her anføres, at ”,… I de udpegede 
landsbyer skal de karakteristiske, oprindelige træk 
tilstræbes bevaret.” Dette kan Grundejerforeningen helt tilslutte sig. 
 
S. 67, Klima og energi. Her er vi meget tilfredse med de opregnede 
indsatsområder som f.eks.  ”Bæredygtig kommune- og lokalplanlægning” og  
”Fremme af kollektiv trafik”. 
 
S. 76, Fortætning af boligområder. Her er Grundejerforeningen meget enig i de 
anførte synspunkter om, at der ikke bør ske fortætning af villaområder. Det er jo 
netop en af Kommunens og især Trørøds værdier, at der er god og åben plads. 
 
S. 123, Kortet over vejnettet viser, at der arbejdes med mange trafikveje gennem 
Trørød landsby (Rundforbivej, Trørødvej, Kohavevej, Gøngehusvej og 
Langhaven). Både trygheden og støjniveauet præges meget af disse veje. Flere af 
vejene er på side 151 klassificeret med  ”Højt støjniveau” dvs. 60-65 dB. Især 
Rundforbivejens store og alt for hastige trafik er belastende ved på det 
nærmeste at skære landsbyen og Trørød Torv over. Vi opfordrer til, at trafikken 
på disse trafikveje afpasses efter forholdene i vor landsby. 
 
S. 127, Trafikstier. Grundejerforeningen er helt enig  i den anførte målsætning 
om at motivere borgerne til oftere at benytte cykel og gang. Her vil vi gerne 
fremhæve betydningen af, at næste generation ikke opdrages til udelukkende at 
transportere sig i bil. Og vi er tilfredse med at Grundejerforeningen har indledt 
en dialog med Kommunen om udbygning af Trørøds stinet med trafikalt såvel 
som rekreativt formål, herunder cykelsti på Frydenlundsvej. 
 
S. 138, Kollektiv Trafik. Gode og koordinerede kollektive trafikforbindelser vil 
aflaste trafikbelastningen på vejene og er gavnlig for luftforureningen. F.eks. 
ville en koordinering af køreplanerne for Trørøds busforbindelse til Kystbanen 
nok kunne bevæge Trørøds bilister til at vælge den kollektive trafikløsning, når 
de skal ”ind til byen”.  
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S. 141, Affald. Her vil vi gerne påpege, at affaldshåndtering også omfatter affald 
på veje, i parker m.v. 
 
S. 147, Telefonmaster. Her finder Grundejerforeningen camouflering i skorstene 
og flagstænger som en god løsning. I øvrigt foretrækker vi flere lave master 
fremfor færre meget høje master. 
 
S. 151, Veje. Trafikanternes ofte alt for høje hastigheder er en trussel mod 
sikkerheden og forvolder store støjgener. Det har Grundejerforeningen og andre 
påpeget igen og igen. Trafikvejene som Gøngehusvej, Rundforbivej, Langhaven 
m.fl. skaber problemer såvel for trygheden og som  støjkilder. På Kongevejen 
foreslår Kommuneplanen nu at imødegå problemerne ved at sænke 
hastigheden. Noget tilsvarende må gøres for trafikken igennem Trørød. Fysisk 
fartdæmpning er nødvendig, og vi kan henvise til foranstaltninger som på 
f.eks.Bueager. 
 
S. 159, Udbygning af Helsingørmotorvejen. De store støjgener, der vil følge af en 
udbygget Helsingørmotorvej, har været påpeget mange gange. Her vil vi 
indskrænke os til at påpege nødvendigheden af effektive støjskærme/jordvolde 
og en hensigtsmæssig genplantning til beskyttelse mod Motorvejen og dens støj. 
 
S. 170, Unge. Grundejerforeningen ønsker at fremhæve behovet for muligheder 
for, at de unge borgere kan udfolde sig i Trørød. Det kan være aktivitets- og 
væresteder/”rum”, der skal være attraktive for landsbyens unge og gerne 
rumme spændende faciliteter. Vi har i vor udtalelse om Kommunens Parker og 
Grønne Områder - udover Trørød Torv - påpeget et antal lokaliteter for sådanne  
væresteder. 
 
S. 175, Parker. Grundejerforeningen har i den ovennævnte udtalelse 
påpeget  et efterslæb på området for Trørød, og opfordrer derfor til at 
aktivitetspladser, stiforbindelser o.a. etableres. Hvad specielt angår Trørød Park 
medvirker Grundejerforeningen gerne med at planlægge  parken, så den bliver 
mere interessant og indbydende. 
 
S. 243, Trørød. Vi påskønner, at Kommunen betegner Trørød som ”…en af de 
bedst bevarede landbyer i kommunen. Der knytter sig store bevaringsinteresser 
hertil.”  Det er magtpåliggende for Grundejerforeningen at bevare landsbyens 
værdier, og vi arbejder for tiden på et forslag til en mere hensigtsmæssig 
indretning af Torvet, som vi vil fremlægge inden længe. 
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Sven Herting 
Trørød Grundejerforening. 
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Bemærkning til Forslag til Kommuneplan 2013 
 
Michael S. Garde   
Rudersdal Erhvervsforening 
 
Teksten er redigeret af forvaltningen, således at ændringsforslagene til den eksisterende tekst fremstår 
med blåt. 
 
Erhverv 
 
Redegørelse 
Den fremadrettede vækst og udvikling i erhvervslivet skal ske i respekt for de boligmæssige og rekreative 
kvaliteter og under hensyntagen til miljøet. Der lægges vægt på, at kommunen især skal tiltrække 
virksomheder med et højt vidensindhold, herunder forskning og udvikling, IT-virksomheder, virksomheder 
inden for økonomi og finansiering med henblik på udvikling af en erhvervsprofil, der svarer til kommunens 
borgere.  
 
Klyngedannelser og netværker skal understøttes gennem samling af særlige erhvervsgrupper som 

forskning, service og håndværk. 
  
Gennem planlægningen skal der gives mulighed for en revitalisering, og gerne med så bred en 

sammensætning som mulig for, at fremme innovation og samarbejde på tværs af faggrænser. 
 
Kommunen vil arbejde for at skabe optimale vilkår for mindre eksisterende og nye virksomheder så de kan 
vækste, herunder skabe et lokalt tydeligt kontaktpunkt samt styrke tiltrækningskraften for etablering af nye 
virksomheder.  
 
Gennem en åben og hurtig sagsbehandling fremme vilkårene så sagsbehandlingen kan gennemføres 
indenfor den fastsatte tidsfrist. 
Gennem planlægningen skal der gives mulighed for en rivalisering af erhvervsområderne. Samtidigt skal 
der være mulighed for at etablere og opretholde lokale serviceerhverv. Der skal forsat være plads i 
kommunen til mindre, traditionelle erhvervsvirksomheder, herunder håndværk og værksteder. 
  
 
 
Kommunen vil arbejde på at udvikle et fremadrettet samarbejde med erhvervslivet i kommunen om at 
fastholde de eksisterende virksomheder og tiltrække nye. Kommunen vil satse på at tiltrække 

virksomheder med et højt vidensindhold og indgå i dialog med erhvervslivet om, hvilken 
erhvervsservice virksomhederne har brug for. 
  
videns indhold og indgå i dialog med erhvervslivet om, hvilken erhvervsservice virksomhederne har brug 
for, herunder styrke erhvervsrådgivningen for etablerede og nye virksomheder lokalt. 
 
Kommunen vil arbejde for at fremme videns- og kompetenceløft for erhvervslivet der kan være med til at 
sikre, kommunens virksomheders udviklings- og innovationsfærdigheder.  
 
Kommunen vil fremme tiltag og partnerskaber der gennem kultur & oplevelsesøkonomisk tænkning og 
adfærd kan styrke kommunens detail- og erhvervsvirksomheder. 
 
Kommunen vil arbejde for forsat at sikre at Rudersdal er i top tre blandt danske kommuner mht. sikring af 
jobs og beskæftigelse .  
 
Som et led i i en kvalificering af af de mere langsigtede overvejelser om udviklingen af kommunens 
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erhvervsområder, vil Kommunen tage initiativ til at iværksætte en analyse af erhvervsområderne herunder 

muligheden og behovet for omdannelse og/eller revitaliseringrivalisering af områderne. Analysen vil 
indgå i grundlaget for den kommende kommuneplan 2017. 

  
 
Link til side: 
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv.aspx?kommentare
r=vis#BA9B1F2A-3118-43A5-A267-448166CE6977   

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv.aspx?kommentarer=vis#BA9B1F2A-3118-43A5-A267-448166CE6977
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv.aspx?kommentarer=vis#BA9B1F2A-3118-43A5-A267-448166CE6977
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W02922 - rdscæ -17-D4-201 3 - 08:54 - SEffiAACCOE: OJ245 

MODTAGeT 

III 1 7 APR. 2013 

Rudersdal Kommune 

Rudersdal Kommune 
Byplan 

Emne: Forslag til kommuneplan 
Etablering af ny ridesti og eventuelt gangsti. 

Birkerød den 16. april 2013 

Hermed fremsender jeg på vegne af lokal klubben Villingur under Dansk Islandsk Hesteforening 
i Rudersdal Kommune, et forslag til etablering af en ridesti (gangsti) der går fra Gammel Holtevej 
over marken til Elleslettegårdsvej. 

Forslaget er indtegnet på vedlagte kort med en pink farvet streg. 

Dette ønskede stykke sti vil forbinde de grønne ride/og gangstier gennem Søllerød Naturpark 
med den nettop vedtaget nye sti , der skal etableres fra Elleslettegård og til Caroline Mathilde stien. 

Fra Caroline Mathilde stien kan man ride videre til Sandbjerg Østerskov og Folehaven. 
På den måde vil Rudeskov og Folehaven blive bundet sammen til megen stor glæde for mange 
lsiands hesteryttere, og andre naturglade mennesker. 

Igennem de sidste 18 år har jeg selv redet i kanten af den pløjede og såede mark og en indhegnet 
fold til får, der hvor stien er indtegnet på kortet. Rytterene på Gøngehusvej benytter også "trampe
sporet" når de skal i Rudeskov. 
Vi har aldrig fået forbud mod ridning. 

Lokalklubben Villingur har 60 medlemmer, som rider i Rudeskov og Folehaven, og de har stor 
glæde af Rudersdal Kommunes grønne områder og ridestier. 

Med venlig hilsen 
Formand for Villingur 
Repræsentant i Friluftsrådet for Dl 

Anne Richardt 
Ravnsnæsvej 214 
3460 Birkerød 
tlf. 45814137 mobil20349663 
anne.richardt1 @gmail.com 
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Från: Torben Schultz
Till: e-mail Byplan
Kopia: Kaj Sørensen; Carsten Rasmussen; Rune Christiansen
Ärende: SV: Freja: Henriksholm_ Anmodning om ændring af kommuneplanramme for delområde 2
Datum: 11. marts 2013 16:06:46
Bilagor: image001.jpg

Til Rudersdal Kommune
 
For god ordens skyld skal vi som ejer af  matrikel 1 av, Vedbæk By, hermed bekræfte, at vi ønsker
denne matrikel indlemmet i det nye rammeområde. Jeg henviser til mail d.d. fra Freja
ejendomme A/S.
 
Såfremt der måtte være spørgsmål i denne anledning, bedes De venligst henvende Dem til
undertegnede.
 
Best regards / Med venlig hilsen

Torben Schultz
Direktør / CEO
-------------------------------------------------------------------
KONGEEGEN A/S     /     BRDR. RØNJE HOLDING A/S
Sjælsø Alle 7
Blovstrød
3450 Allerød

Telefon               +45 48 10 40 80
Telefax                +45 48 10 40 84
Mobil                   +45 40 10 28 76

E mail:                 ts@roenje.dk

IHRtest_KE+BRH_beskåret2

 

Fra: Rune Christiansen [mailto:rc@freja.biz] 
Sendt: 11. marts 2013 14:52
Til: byplan@rudersdal.dk
Cc: Kaj Sørensen; Carsten Rasmussen; Torben Schultz
Emne: Freja: Henriksholm_ Anmodning om ændring af kommuneplanramme for delområde 2
 
 
Til Rudersdal Kommune
 
Som aftalt på koordinationsudvalgsmøde den 30. januar 2013 mellem Rudersdal Kommune og
Freja ejendomme A/S fremsendes hermed vedhæftet anmodning om ændring af
kommuneplanrammebestemmelsen for rammeområde Ve.E3, som udgør delområde 2 af
Henriksholm i rammelokalplan 220.
 
Områdets anvendelsesbestemmelse ønskes ændret fra ”Erhvervs- og boligområde” med
mulighed for: ”Liberalt erhverv, administration, hotel, restaurant, undervisning, offentlige pleje-
og botilbud, sundhedsorienterede virksomheder som hospital, motions- og sundhedscenter mv.,
kultur- og idrætsformål og boliger.” til ”Bolig- og erhvervsområde” med mulighed for: ”Boliger,

mailto:ts@roenje.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
mailto:KAS@rudersdal.dk
mailto:cr@freja.biz
mailto:rc@freja.biz
mailto:ts@roenje.dk
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liberalt erhverv, administration, hotel, restaurant, undervisning, offentlige pleje- og botilbud,
sundhedsorienterede virksomheder som hospital, motions- og sundhedscenter mv., kultur- og
idrætsformål”.
 
Derudover ønskes det maksimale antal etager ændret fra 3 til 4 – dog, med en maksimal
bygningshøjde svarende til den nuværende administrationsbygning.
 
Endelig ønskes matrikel 1 av, Vedbæk By indlemmet i det nye rammeområde af hensyn til en
mere hensigtsmæssig afgrænsnings af delområde 2. Den nuværende jer af matrikel 1 av,
Vedbæk By, Kongeegen A/S vil fremsende bekræftelse/fuldmagt efterfølgende.
 
 
Med venlig hilsen

Rune Christiansen
Projektleder, arkitekt maa

Direkte tlf. 3373 0819
E-mail rc@freja.biz

Freja ejendomme A/S |Codanhus|Gammel Kongevej 60, 6.|1850 Frederiksberg C|Tlf.: 3373
0800|www.freja.biz 
Tilmeld dig vores nyhedsmail klik her 

Denne e-mail og alle filer vedhæftet som bilag kan indeholde fortroligt materiale, der kun er beregnet
for adressaten, og må ikke udleveres eller kopieres til uvedkommende. Har De ved en fejltagelse
modtaget denne e-mail, bedes De venligst omgående meddele Freja ejendomme A/S dette pr. telefon
3373 0800. Tak for hjælpen.
BEMÆRK: Da e-mails kan ændres elektronisk, kan integriteten af denne meddelelse ikke garanteres.
Freja ejendomme A/S påtager sig intet ansvar eller forpligtelser af nogen art for fejl eller forstyrrelser
som følge af denne meddelelse.
 

P Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

mailto:rc@freja.biz
http://www.freja.biz/kontakt_nyhedsbrev.asp
http://www.symanteccloud.com/
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Baldersgade 8 • 2200 København N 
Telefon: 35 83 05 15 • Fax : 35 83 07 15 
CVR nr: 19 42 35 30 

 

  

 

 

  

 

Rudersdal Kommune, Byplan 

Rådhuset, byplansafdelingen 

2840 Holte 

 

Forslag til ny kommuneplan 2013.  

 

Som ejer af ejendommen Øverødvej 7, 2840 Holte gør jeg hermed indsigelse mod ovennævnte forslag til ny 

kommuneplan, som radikalt ændrer  projektudviklingsmulighederne for min ejendom.  

 

Min ejendom er beliggende i et område hvor den gældende lokalplan fastlægger ejendommen til 

centerformål og det er i den forbindelse jeg  i sin tid har erhvervet ejendommen. En ændret 

anvendelsesmulighed vil gøre min ejendom langt mindre værd en tilfældet er i dag, hvorfor jeg med 

nærværende samtidig tager forbehold for erstatningskrav i tilfælde af, at forslaget til ny kommuneplan 

”eksproprierer” min ejendoms nuværende anvendelsesmulighed. 

 

Vi er som bekendt i dialog med et har dagligvarekoncerner som ønske at etablere en dagligvarebutik på 

denne adresse og den uvildige ICP rapport, som kommunen også er bekendt med, anbefaler etablering af 

en dagligvare butik på denne placering, hvorfor vi er helt uforstående overfor kommunens tidligere 

afvisning heraf med henvisning til at det gældende byggefelt ikke kan udvides. Det forekommer helt 

mærkeligt, især henset til, at der på naboejendommen – Øverødvej 5 – tidligere er givet tilladelse et 

tilsvarende byggefelt som vi også ønsker. 

 

Vi skal derfor anmode om – igen – at der gives den ønskede tilladelse til udvidelse af byggefeltet på 

Øverødvej 7, således at ICP rapportens anbefalinger om etablering af en dagligvarebutik gøres mulig. 

 

 

Med venlig hilsen 

Thomas Chabert 
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Fra: Høj Andersen A/S [mailto:lotte@ejdmsalg.dk] 
Sendt: 25. marts 2013 14:43
Til: 'byplan@rudersdal.dk'
Emne: Ændring af benyttelse på matr.nr. 1 brc Dr. gård, Ny Holte, med adresse: Rudevang 24,
2840 Holte
 
Da vi som bekendt har forelagt projekt om 8 ældre-boliger til Rudersdal Kommune, som ikke kan
gennemføres i det skitserede omfang som er fremlagt byplansafd.  -  arbejder vi efter opfordring
fra borgmesteren med at fremkomme med revideret forslag for alternativ benyttelse til vor
ejendom, som i dag benyttes til garageanlæg,
Imidlertid har vi særdeles mange tomme garager nu på 3 år,  bl.a. fordi bilerne i dag bliver
mindre og  flere af beboerne i området nu er ældre og derfor ikke kører bil/har brug for garage.
 
I forbindelse med, at Forslag til kommuneplan 2013 er til offentlig høring, skal vi venligst foreslå/
og herved
Ansøge om at vores matr.nr. som de øvrige ejendomme i området fremover må benyttes til tæt-
lav bolig-
Bebyggelse i max 2 etagers højde.
 
Såfremt der til en sådanne benyttelsesændring kræves udfyldt specielt formular eller andre

mailto:/O=RUDERSDAL/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=MSI
mailto:lotte@ejdmsalg.dk
mailto:lotte@ejdmsalg.dk
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formalia som skal være opfyldt for vores ansøgning kan behandles, hører vi gerne herom snarest.
 
 
Med venlig hilsen
 
Lotte Høj Andersen & Per Glædesdahl
Egemosen 2,
2942 Skodsborg
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                                                                                                                          andersen  ERHVERV 

Rudersdal Kommune 

Byplan 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

 

                                                                                                                                                                Holte, den 30. april 2013 

 

 

 

Ændringsforslag til Kommuneplan 2013 

På vegne af ejeren – Jesper Ellegaard – af ejendommene Toftebakken 2 C og 2 D, 3460 Birkerød, stilles hermed nedenstående 

ændringsforslag til Rudersdal Kommunes forslag til Kommuneplan 2013, som aktuelt er i høring. Toftebakken 2 C er omfattet af de 

foreslåede rammebestemmelser Bi.E3, mens Toftebakken 2 D er omfattet af de foreslåede rammebestemmelser Bi.E4. 

Området udlægges ifølge de foreslåede rammer til erhvervsområde, hhv. administration og lettere produktion samt butikker, der 
alene forhandler særligt pladskrævende varer (Bi.E3), og liberale erhverv, forretningsservice, lettere produktion, håndværk, offentlige 
formål, daginstitution, undervisning og udstilling samt butikker, der alene forhandler pladskrævende varer (Bi.E4).  
 

Ændringsforslaget indeholder to punkter og udgangspunktet for fremsættelsen heraf er en bedre udnyttelse samt en forskønnelse af 

ovennævnte matrikler, som er kendetegnet ved små og utidssvarende værkstedsbygninger samt stor og markant synlighed fra hhv. 

Birkerød Kongevej og Ravnsnæsvej/Bistrupvej: 

 
1) Med henvisning til dels ejendommenes beliggenhed på facadegrunde ud til to hovedfærdselsårer dels det forhold, at 

ejendommene er nærmeste naboer til et stort beboelsesområde, som har lang afstand til nærmeste indkøbsmuligheder, 
foreslås det hermed, at rammebestemmelserne Bi.E3 og Bi.E4 udvides til ligeledes af omfatte muligheden for etablering af 
detailhandel, herunder specifikt en dagligvarebutik.  
 

2) Toftebakken 2 C og 2 D grænser op til boligområdet ”Ved Møllevangen og Nobis Mølle”, nordvest for Ravnsnæsvej 
(etageboliger). Boligområdets rammebestemmelser Bi.B53 foreslås udvidet til også at omfatte Toftebakken 2 C og 2 D.  

 

Ovenstående ændringsforslag fremsættes med anmodning om, at enten punkt 1 eller punkt 2 indarbejdes i Kommuneplan 2013. 
 
Til nærværende ændringsforslag er vedlagt følgende bilag: Fuldmagt fra Jesper Ellegaard. 

 
Med venlig hilsen 

 

Tina Nordendahl Mathiassen 

 
Skovlytoften 1, 2840 Holte 

Telefon: 4439 0103 

Mail to: tnm@andersen-erhverv.dk 

mailto:tnm@andersen-erhverv.dk
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                                                                                                                          andersen  ERHVERV 

 

Rudersdal Kommune 

Byplan 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      Holte, den 30. april 2013 

 

 

Ændringsforslag til kommuneplan 2013 

På vegne af ejeren – EK Erhvervsejendomme I/S – af ejendommene Skovlytoften 1 og 9, 2840 Holte, fremsættes hermed 

nedenstående ændringsforslag til Rudersdal Kommunes forslag til ny kommuneplan 2013. Adresserne er omfattet af de foreslåede 

rammebestemmelser Ho.E1, Øverød erhvervsområde. 

Rammebestemmelserne tillader håndværk, lager, værksted, service samt lettere industri, men ønskes ændret således, at der gives 
mulighed for etablering af en dagligvarebutik. Ønsket fremsættes med henvisning til  
 

1) Den seneste detailhandelsanalyse, som Rudersdal Kommune har ladet udarbejde og som konkluderer, at der er et 
kundegrundlag netop i området omkring Borgmester Schneiders Vej. 
 

2) Flere særdeles seriøse henvendelser fra dagligvarekæder, som udtrykker stor interesse for placering af en butik på 
adressen. Blandt henvendelserne er repræsentanter for discountkæder, som retter sig mod et regulært discount-publikum 
og dermed ikke vil udgøre en konkurrent til det eksisterende center Holte Bymidte.  

 

Rammebestemmelserne ønskes ydermere udvidet til ligeledes at omfatte mulighed for liberale erhverv, offentlige formål, 

institutioner, undervisning o. lign. 

 
Til nærværende ændringsforslag er vedlagt følgende bilag: Fuldmagt fra EK Erhvervsejendomme I/S samt skitseforslag til en 

dagligvarebutik, hhv. perspektivtegning og situationsplan.  

 

Med venlig hilsen 

 

Tina Nordendahl Mathiassen 

 

 
Skovlytoften 1, 2840 Holte 

Telefon: 4439 0103 

Mail to: tnm@andersen-erhverv.dk 

 

 

 

mailto:tnm@andersen-erhverv.dk
msi
Maskinskrevet tekst

msi
Maskinskrevet tekst
33



S
K

O
V
L
Y
T
O

F
T
E
N

BUTIK

BORGMESTER SCHNEIDERS VEJ
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Projekt: Bygherre: Arkitekt:

SITE

Skovlytoften, Dagligvarebutik
25.04.13 1:500 .

andersenERHVERV
Skovlytoften 1, 2840 Holte
Telefon: 4439 0103
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Målestok SAGS NR.:

Projekt: Bygherre: Arkitekt:

PERSPEKTIV

Skovlytoften, Dagligvarebutik
25.04.13 . .

andersenERHVERV
Skovlytoften 1, 2840 Holte
Telefon: 4439 0103
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Från: Uffe Graa-Jacobsen
Till: e-mail Byplan
Ärende: Forslag til Kommuneplan 2013 - Ideer, forslag og kommentarer til ejendommen matr. nr. 4ay og 4bd,

Nærum By, Nærum, beliggende Rundforbivej 190, Nærum og af et grundareal på 3.974 m2.
Datum: 30. april 2013 18:35:35
Bilagor: fuldmagt,apr13.pdf

Rudersdal Kommune

Byplan

Øverødvej 2

2840 Holte

Tak for et godt og informativt borgermøde og efterfølgende samtale med

områdechef Byplan Birgitte Kortegaard og direktør Iben Koch, Rudersdal

Kommune den 04.04.2013 kl. 19.00 i Birkerød.

Forholdet er det, at ovennævnte ejendommen i dag benyttes alene til TDC formål

reguleret jævnfør Lokalplan 134.

Dette kan på meget kort sigt og grundet den teknologiske udvikling reduceres til

alene en del af den nuværende kælder på 417 m2.

Vi bemærkede, at borgmester Jens Ive i sin indledning udtalte, at en ejendoms

ændringer også medfører nye anvendelser.

Tiden er nu kommet til, at vi må til at tænke på en bredere anvendelse for denne

ejendom.

Vi håber derfor, at vi via denne mail kan komme i konstruktiv dialog herom med

Rudersdal Kommune. 

Vi vedhæfter fuldmagt, og ser frem samarbejdet. 

De venligste hilsner

Uffe Graa-Jacobsen

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Mobil: +45 20 83 64 99

E-mail: ugj@ugdevelopment.dk

mailto:ugj999@gmail.com
mailto:byplan@rudersdal.dk
tel:%2B45%2020%2083%2064%2099
mailto:ugj@ugdevelopment.dk
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 9. april 2013 21:19:29

Name
Marianne Villumsen

E-mail address
marianne.v@mail.dk

Homepage

Description
Det undrer mig, at der ikke er vist en spredningskorridor mellem Maglemosen og
Sandbjerg Østerskov. Rådyrene kender den heldigvis! Maglemosefredningen har
nemlig en arm mod nord til skoven. Lokalplanen for Henriksholm taler heldigvis
også om en spredningskorridor fra Maglemosen til det øvelsesterræn nord for
Henriksholm, som kommunen nu har købt og som er ved at blive fredet med
åben kontakt helt op til Folehaven. 

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Spredningskorridorer.aspx?kommentarer=vis#D58AC3B0-6A35-4C89-A517-89EA290A34B5
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 9. april 2013 21:59:28

Name
Marianne Villumsen

E-mail address
marianne.v@mail.dk

Homepage
www.dn.dk

Description
Når Vaserne er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø, bør den del af Vasevejen,
der går fra jernbanen og op til Kongevejen, inddrages. Det vejstykke er kendt og
elsket af mange.

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Kort_kulturmiljoeer.aspx?kommentarer=vis#86525D93-FF4D-4187-8E27-54CF681A9F81
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Från: noreply@rudersdal.dk
Till: e-mail Byplan
Ärende: Kommentar oprettet
Datum: 9. april 2013 22:46:54

Name
Marianne Villumsen

E-mail address
marianne.v@mail.dk

Homepage
www.dn.dk

Description
Det lyder så smukt, når I skriver, at I med spildevandsplanen 2013-16 vil
begrænse kloaknettets overløb til søer, vandløb og kystvande! Man skal virkelig
nærstudere bilag 7 i spildevandsplanen for at se, hvor begrænset indsatsen er i
forhold til de store udledninger af næringsstoffer, der fremgår af bilag 3. Man får
desværre ikke mange m3 overløbsbassin for 10 mill. kr. 

Kommentar

mailto:noreply@rudersdal.dk
mailto:byplan@rudersdal.dk
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe.aspx?kommentarer=vis#F47656BB-05D5-4648-9855-A1A2957A2D7C
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Civiling. Sri Sai Das  Peder Mathiasens Vej 6 B 
  3460 Birkerød 
   
  30. april 2013 
 

Høringssvar – Kommuneplan 2013 Page 1 
 

 

Rudersdal Kommune – Kommuneplan 2013 
 
Hermed et høringssvar til Rudersdal Kommunes forslag til den spændende og meget kompleks 
kommuneplan 2013.  Jeg er meget glad for at den er udgivet som et digital dokument, hvilket 
beviser, at Kommunen er meget miljøbevidst. 
 
Kommunes Vision: 
Overordnet værdigrundlag er super.   
 
Jeg vil dog ikke undlade at opfordre til, at borgermøder gennemføres i en rigtig ånd, og indkomne 
meninger respekteres - fx Birkerød borgernes ønske om at etablering af bofællesskaber, 
boligbyggeri på Kajerødskole grunde – inkl evt. bevarelsen af idrætshal, bevarelsen af bygninger og 
udbygning af områder ved Politiparken, mv. ligesom det, der foregår i forbindelse med 
genoplivning af Hovedgaden i Birkerød.  
 
Desuden savner jeg en overordnet analyse af borgernes handelsmønster, deres ønsker og 
behov.  Når Allerød og Hørsholm har kundgjort planer om at igangsætte udvidelser af deres 
handelsgader, er det en trist læsning, at Hovedgaden i Birkerød kan prale af tømme butikker i 
lange baner. 
 

 
Forslag:  
Beboere bør inddrages i planlægning af deres byområder, og deres ønsker og krav høres og 
tages med under planlægning.  Derved får de endelige planer større accept hos beboerne.  
 

 
 
Befolkningstilvækst: 
Det fremgår af kommuneplanen, at kommunen forventer et fald i befolkningstilvæksten på 1½ %. 
 
I stedet for dette dystet billede skal man finde mulighederne for at forøge andelen af beboere i 
fødedygtig alder.  Især når man kan se, at Lyngby kommune igangsætter et-milliard kroners 
projekt til et megastort uddannelses- og kontorkompleks.  Rudersdal Kommune bør tiltrække en 
del af de studerende og ansatte til at finde bosætte sig i Rudersdal - flere kollektiver, flere 
kollegielejligheder, mv. 
 

 
Forslag:  
Rudersdal Kommune skal igangsætte analyse af effekten ved opførelsen af de 
større uddannelses- og kontorkomplekser i Lyngby og bygge lejligheder og udlægge arealer for 
bofællesskaber og eller enfamiliehuse på stationnære områder i Birkerød, Holte, Nærum og 
Vedbæk og med rigtig busforbindelser. 
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Civiling. Sri Sai Das  Peder Mathiasens Vej 6 B 
  3460 Birkerød 
   
  30. april 2013 
 

Høringssvar – Kommuneplan 2013 Page 2 
 

Overordnede planlægning: 
Kommuneplanen beskriver overordnet alle de områder, der kan forventes at blive behandlet - 
indtil man kommer til punktet Trafik.  Det kan bemærkes at parkering af cykler og biler ved 
Birkerød Station ikke nævnes overhovedet, især når vi har så mange pendlere.  Der mangles 
ordentlig langtidsparkeringspladser ved Birkerød Station, så bilisterne bruger de små stræder og 
gader ved Gasværksvej til gener fra øvrige trafikanter og beboere der omkring. Desuden mangles 
der forsvarlig p-pladser for biler og cykler ved Hovedgaden og ved Birkerød IdrætsCenter.  Der 
mangles cykelsti for børn, der skal cykle på Kajerødgade til at cykle ind til Birkerødskole. 
 
 

Forslag:  
Hurtigst muligt i gangsættes en undersøgelse af parkeringsbehov for pendlerne.   
 
Etablering af P-hus tæt ved stationen i Birkerød for langtidsparkering af pendlernes biler i 
område mod vest for Administrationsbygningen og for cykler i tomten over for stationen, med 
underjordisk adgang til perronerne. 
 
Bilister til Idrætscenteret bør henvises til p-pladser ved Hovedgaden og på p-pladser nord for 
Toftevangeskolen, dvs. tæt på tunnel til Idrætscentret. 
 

 
 
Boligområder: 
I dette afsnit af Kommuneplanen omtales nærhed til offentlig transportmidler.    Der henvises til 
afsnittet om stationsnærhed. 
 
Men desværre indeholder dette afsnit intet om transportmuligheder til og fra 
stationen.  Nuværende bussystem har en del "sorte pletter", men der findes ingen løsninger til 
afhjælpe problemet.  Her kan det nævnes fx ydre områder af Bistrup samt plejehjemmet 
Bistrupvang.  De er "næsten afskåret" fra omverden.   
 
I øvrigt kører de øvrige busser kun 1 gang i timen uden for myldretiderne.  Så de mennesker, der 
skal køre ind til byen i timerne, når butikkerne holder åbent - skal bruge billetter hver vej.  Det 
fordyrer deres indkøb.   
 

P.t. reklamerer busserne i Birkerød med "Tag bussen til indkøb"!!! (billede vedlagt) - og hvad 

bydes beboerne så - ekstra udgifter, og transport kun til stationen.  Jo, busserne også reklamerer 

med ”Tag bussen til stationen” og det passer nogenlunde.  Heldigvis for borgere i Holte er der 

busser, der kører lige tæt ved Hørsholm Midtpunkt og Holte Midtpunkt.  I Birkerød skal man gå 
hele vejen fra Stationen og oven i betale for billetter hver vej og kun til Station. 
 

 
Forslag:  
Busserne til og fra Birkerød Station skal køre mindst 2 gange i timen, og bydele som Bistrup, 
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Civiling. Sri Sai Das  Peder Mathiasens Vej 6 B 
  3460 Birkerød 
   
  30. april 2013 
 

Høringssvar – Kommuneplan 2013 Page 3 
 

Ravnsnæs og Bistrupvang skal forbindes forsvarligt med Birkerød Station.  Busrute for 198 bør 
udvides til at dække ydre områder af Bistrup og Bistrupvang.  Ved at have busserne 2 gange i 
timen, åbnes op for pendlere, der arbejder på andre tidspunkter end det normale for de 
fleste.  Det vil være muligt for dem, at komme hurtigere hjem, hvis de kommer uden for 
myldretiderne, i stedet for vente på perroner eller stå ved busholdepladsen ved Stationen.   
 

 
 
Tilgængelighed: 
Under Temaet redegøres for tilgængelighed af detailhandel.  Der oplyses, at bymidten ligger tæt 
på overordnede trafikvej, stationer og betjenes af kollektiv trafik. 
 
Desværre er emnet behandlet overfladisk og uden at vurdere eksisterende trafik faciliteter - især i 
Birkerød.  Busserne forbinder en del af byen til Stationen.  Se kommentarer til afsnittet om 
"Boligområder".  Hovedgaden og derved detailhandelsliv i Birkerød er mindst 600 - 800 meter væk 
fra Birkerød Station.  Man skal også huske på, at under demografi regnes der med større andel af 
ældre borgere, som kan kom frem til stationen med busserne, men ikke videre.  Derfor vælger en 
del af borgerne at tage 500 S og køre videre til Hørsholm eller Farum eller tage toget til Allerød at 
handle.  Hver gang de ældre og gangbesværede skal ind til deres læge eller tandlæge, skal de tage 
taxaen og kom af med mange penge.  Heldigvis for Rema 1000, butikkerne på Vasevej og butikker 
ved Lupinkrogen - de er bedre betjent med stoppesteder lige ved dem. 
 

 
Forslag: 
Hvis Hovedgaden i Birkerød skal genoplives og butiks-død undgås skal der være busforbindelser 
til området.  Gruppen "Vi elsker vores by Birkerød" har derfor forslået etablering af Pendulbus, 
der starter fra busholdeplads ved Stationen.  Pendulbussen kan transportere dem, der kommer 
til Stationen - uden større ophold, videre til Hovedgaden og de andre aktivitetscentre og 
tilbage.  Derved kan man overholde mottoet "Tag bussen til indkøb", som busserne p.t. 
reklamerer for. 
 

 
Bysamfundet: 
Trafik - Målsætninger: 
Kommuneplanen dækker det, der er i orden - i Holte, Nærum og Vedbæk.  Ved Holte Station 
udvides eksisterende langtidsparkeringsfaciliteter.    
 
Men hvad med bydelen Birkerød.  Stationsvej er ikke den mest hensigtsmæssige vej efter 
opførelsen af Føtex.  Lager faciliteter for Føtex har port direkte mod Stationsvej.  Ca. 100 meter 
derfra er Busstoppested.  Yderligere ca. 20 – 30 meter fra stoppestedet er indkørsel til p-kælder 
under Føtex og Netto.  Lastvogne, der skal forsyne Føtex skal bakke ind i lagerbygningen og det 
skaber en del trafikkaos.  Endnu værre bliver det, når en vogn står i kø for at læsse varerne 
af.  Busser og bilister skal køre forbi disse vogne.  Cyklisterne kommer med fuld fart på vej ind til 
Birkerød Idrætscenter.  Sådan en løsning er næsten utænkeligt, men den findes sted i Birkerød!  
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næsten ved siden af de arktiektoniske perler – Administrationsbygning og den bevaringsværdi 
bygning Gl. Præstegård (billeder vedlagt) 
 
Kommuneplanen nævner, at der er mange, der pendler til og fra Birkerød.  De bilister, der skal 
tage toget, og gerne vil parkere bilerne ved Stationen, henvises til et mindre 
langtidsparkeringsplads ved Banevænget.  Da der er kun begrænset antal af p-pladser, finder 
bilisterne andre veje tæt på til at parkere bilerne på begge sider af vejene og med meget større 
gener for beboerne og de værksteder der har været der i mange år.   
 
I disse tider, hvor man anbefaler alle, at tage toget i stedet for at køre i bilen til deres arbejde, er 
det vigtigt at henvise forsvarlig p-pladser tæt på Stationen for disse velmenende personer.  
 

 
Forslag:  
Vi må erkende, at Føtex er kommet for at blive.  Derfor skal man nu tænke anderledes og finde 
på holdbare løsninger. Til at minimere gener til trafikanterne på Stationsvej skal varetransport 
til Netto og Føtex's lager begrænses til sen aftenstimer eller tidlig morgen timer – dvs. fra kl. 
21:00 til kl. 06:30.  Hvis det er nødvendigt at få varer leveret i dagtimerne, må disse foregå kun i 
mindre varevogne. 
 
Som tidligere nævnt kan parkeringsfaciliteter for pendlere forbedres ved etablering af et stort 
P-hus tæt på Stationen - fx på arealet ved siden af Administrationsbygningen og en 
cykelparkeringshus på tomten ved siden af den gamle posthus. 
 

 
Der afholdes en del populære arrangementer på Birkerød Idrætscenter og de tiltrækker mange 
gæster.  Det er glædeligt.  Bygningen er flot, og den har sat gang i livet omkring 
Idrætscentret.  Fleste af gæsterne vil gerne parkere lige tæt ved, men desværre er antallet af p-
pladser anlagt er så få, at bilisterne bliver kreative.  Også busholdeplads på Bistrupvej bliver 
anvendt som p-plads for biler!!!  Det må være ulovligt, men hvad vil man ikke, hvis det er svært at 
finde rigtig p-pladser tæt-på. 
 

 
Forslag:  

2 fluer med et smæk! 
Bilister skal henvises til at køre ind på p-pladser ved Hovedgaden, og lige mod nord for 
Toftevangsskolen, så gå igennem tunnelen under Bistrupvej og over til Idrætscentret.  Lidt 
ekstra motion til motionisterne skulle ikke være skadelig.  En af mulighederne kunne være, at 
dirigere bilisterne ved krydset Søndervangen / Bistrupvej og ved krydset Stationsvej / 
Teglporten om at køre ind på ovennævnte parkeringsområder.  Ved at gøre tunnelen mere lyst 
og venligt og imødekommende, kan man få gæster til Idrætscentret til at benytte sig af dette 
område.  Derved er det muligt, at disse personer også vil benytte sig af  detailhandel på 
Hovedgaden, og derved kan Hovedgaden tilføres liv!!!!!!!   
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Jeg håber på, at Kommunen finder at alle eller fleste af forslagene er brugbare, i det de kan 
igangsættes uden større omkostninger og uden større gener for beboerne. 
 
I øvrigt er jeg til rådighed, hvis der ønskes yderligere uddybning af mine synspunkter. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sri Sai Das 
Peder Mathiasens Vej 6 B, 3460 Birkerød 
e-mail: srisai_das@hotmail.com 
tlf: 60 43 73 24 
  

mailto:srisai_das@hotmail.com
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Bus med reklameskilten: ”Tag bussen til indkøb” 

 
 

Lastvogn til Føtex’ varelager 

 
 

Busstoppestedet ved Føtex / Teglporten 

 
 

Krydset Teglporten - Stationsvej 

 
 

Lastvognen er i gang med at bakke ind til Netto’s 
varelager 

 
 

Lastvognen er nu på vej ind til dens båse ved 
Netto’s varelager 
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