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1. Indledning 
Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. Loven har til formål at sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved 
udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan 
påvirke miljøet væsentligt.  
 
Forslag til Rudersdal Kommuneplan 2013 indeholder kun små 
strukturelle ændringer i forhold til Kommuneplan 2009. 
Der er på trods heraf alligevel gennemført en miljøvurdering af Forslag 
til Kommuneplan 2013, idet det vurderes, at visse dele af planen kan 
have væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af den 
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens 
gennemførelse og som minimum en vurdering af den sandsynlige 
udvikling, hvis planen ikke virkeliggøres (0-alternativet).  
 
Miljørapporten belyser, hvilke sandsynlige miljømæssige 
konsekvenser, som Kommuneplan 2013 forventes at medføre. Dette 
omfatter de positive, negative, direkte, sekundære, vedvarende, 
midlertidige og kumulative konsekvenser. 
 
Som grundlag for miljøvurderingen har Kommunen gennemført en 
afgrænsning (scoping) af hvilke emner, som miljørapporten skal 
omfatte. Afgrænsningen eller scopingen er vedlagt som bilag til 
miljørapporten.  
Scopingen udpeger 4 emner:     
 Ændring af anvendelsen Kajerødskolen til boliger, kultur-, fritids- og 

sundhedsformål samt grønt område.  
 Ændring af anvendelsen af et område ved Skættekæret til 

plejeboliger. 
 Ny udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.  
 Retningslinjer for grundvand.  
 
Scopingen har været udsendt til høring hos relevante myndigheder, 
som ikke har haft bemærkninger.  
 
Den nye udpegning af bevaringsværdig bebyggelse er ikke medtaget i 
miljørapporten, idet denne efter scopingen er foretaget, er udgået af 
forslaget til Kommuneplan 2013. Den nye udpegning af 
bevaringsværdig bebyggelse vil senere blive fremlagt som et forslag til 
tillæg til Kommuneplan 2013.  
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Afgrænsningen af miljøvurderingen kan udvides med nye emner eller 
parametre, hvis der under processen dukker nye oplysninger op. 
 
Miljørapporten omhandler alene de ændringer Kommuneplan 2013, der 
vurderes at have påvirkninger af miljøet. 
 
Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra 
repræsentanter fra forskellige afdelinger i forvaltningen.  
 
Miljøvurderingen er alene udarbejdet på baggrund af eksisterende data 
dvs. forslag til kommuneplan og samt andre eksisterende data. 
 
Vurderingen skal ifølge miljøvurderingsloven foretages på samme 
niveau som planen. I dette tilfælde er det kommuneplanen, som er 
meget overordnet og strategisk, hvorfor også miljøvurderingen generelt 
bliver overordnet og meget kvalitativ. Det er på dette niveau og 
tidspunkt vigtigt at have et overblik over mulige miljøpåvirkninger, så 
der eventuelt kan ændres i planerne og evt. iværksættes afbødende 
tiltag i tide. I den efterfølgende lokalplanlægning kan det så vurderes 
om de mere konkrete planer med arealdispositioner og 
anvendelsesbestemmelser skal gennemgå en yderligere og mere 
dybtgående og kvantitativ miljøvurdering. 
 
Forslag til afbødende foranstaltninger er indarbejdet under de enkelte 
afsnit i miljøvurderingen. De vigtigste forslag er opsummeret i afsnittet 
”Forslag til afbødende foranstaltninger”.  
Ligeledes indeholder redegørelsen et overvågningsprogram, der kan 
være med til at sikre, at der bliver fulgt op på de forskellige problemer. 
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2. Ikke teknisk resumé 
Karakteren af planens miljømæssige indvirkning kan opsummeres som 
følger: 
 
Erstatning af den eksisterende bebyggelse med ny forventes at 
medføre energimæssige besparelser, da den nye bebyggelse skal 
opføres som lavenergibebyggelse.  
Der kan dog forekomme splid af ressourcer ved en eventuel nedrivning 
af de eksisterende bygninger ved området ved Grøndalsvej og på 
Skættekæret. 
 
Området ved Skættekæret er påvirket af en alvorlig 
grundvandsforurening. I den videre planlægning vil det være 
nødvendigt gennemføre yderligere undersøgelser af forureningen og 
formentlig oprense grunden. En realisering af planen vil derfor have en 
væsentlig positiv virkning på miljøet. 
 
En ny anvendelse af området ved Skættekæret til plejeboliger 
forudsætter, at erhvervsområdet nord for anvendes til erhverv, der ikke 
er til gene for omgivelserne. 
 
Der vil ikke være væsentlige trafikale miljøkonsekvenser af de 
planlagte nye anvendelser af områderne ved Grøndalsvej og 
Skættekæret. 
 
Der kan være risiko for at den grønne kile i området ved Grøndalsvej, 
Stenhøjgårdskilen, belastes af yderligere bymæssige anlæg. Der bør i 
den videre planlægning ske en sikring mod yderligere bymæssige 
anlæg, og en sikring af fortsættelsen af den grønne kile ned til Birkerød 
Kongevej integreret en evt. ny bebyggelsesplan.   
 
Ny boligbebyggelse på området ved Grøndalsvej medfører et mindre 
øgning af befolkningsoplandet til Birkerød bymidte. Dette kan styrke et 
mere aktivt by- og handelsmiljø.  
Den øgede befolkning kan betyde et øget behov for offentlig service. 
 
Der kan være risiko for oversvømmelse ved ekstremregn i områderne 
ved Grøndalsvej og Skættekæret, hvilket kan imødegås i den videre 
planlægning.  
 
Det meste af kommunen er udpeget som et område med særlige 
drikkevandsinteresser. Kommuneplanens retningslinjer forventes som 
helhed at få positiv indvirkning på beskyttelsen af kvaliteten af 
grundvandet.  
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3. Planens indhold og hovedformål 
 
Grundlaget for Kommuneplan 2013 er visionen om at være landets 
bedste bokommune. 
 
Kommuneplan 2013 er revideret delvist i forhold til Kommuneplan 
2009. De væsentligste ændringer i Kommuneplan 2013 i forhold til 
Kommuneplan 2009 er: 
 
Serviceområder 
Konsekvenserne af ud- og ombygningsplaner for serviceområderne og 
andre sektorplaner er indarbejdet i planen. 
Ændringerne er konsekvenser af tilpasning af kommunens service i 
form af børneinstitutioner, skoler, plejehjem og dag- og botilbud til den 
generelle udvikling, der bl.a. er præget af en presset samfundsøkonomi 
samt en udvikling i befolkningssammensætningen, hvor der bliver færre 
børn og flere ældre. 
 Tilpasning betyder konkret, at Kajerødskolen er nedlagt, og at 

området udlægges til boliger, kultur-, fritids- og sundhedsformål og 
med mulighed for en boligbebyggelse på ca. 50-60 boliger. 

 Strukturen på børneinstitutionsområdet er ændret i form af 
Masterplan for dagtilbud 2012-2021, som beskriver hvilke 
børnehuse, der kan sammenlægges og udbygges, og hvilke der kan 
frigøres til andre formål, samt hvordan de fysiske rammer på 
institutionerne kan forbedres. 

 Ud- og ombygningsplanen for ældreområdet indeholder bl.a. 
opførelse af 24 plejeboliger ved Skovbrynet samt opførelse af 60 
plejeboliger ved Skættekæret. Dette betyder, at anvendelsen af 
området ved Skættekæret ændres til offentlige formål. 

 Psykiatri- og handicapplanen indeholder bl.a. opførelse af 80 boliger 
og daghjem for 25 brugere i Ebberødområdet. 

 
 
Vandmiljø 
Kommunen vil sikre en fortsat beskyttelse af vandkvaliteten i søer, 
vandløb og kystvande med gode levesteder for vandets dyr og planter. 
 Kommuneplanen redegør for sammenhængen til statslige 

vandplaner, og retningslinjerne fra Vandplan for Øresund 
hovedopland er indsat som bindende for Kommuneplan 2013.  
Retningslinjerne er dog indtil videre ugyldige som følge af en 
afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.  

 Der er udarbejdet nye retningslinjer for arealinteresser i forbindelse 
med grundvand. Retningslinjerne skal sikre, at der ikke sker 
forurening af grundvandet. Retningslinjerne er baseret på de lokale 
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forhold, svarende til indholdet i regionplanens retningslinjer. De 
stadigt gældende dele af regionplanens retningslinjer om vand 
bortfalder i forbindelse med vedtagelsen af vandplanerne. 
Derudover er der tage højde for de risici, som kan opstå for grund og 
drikkevand, som følge af den øgede interesse for vertikale 
jordvarmeanlæg. 
 

 
Detailhandel 
Kommunens byområder skal være gode at handle i. De eksisterende 
centre, bymidterne, bydelscentrene og lokalcentrene skal fortsat 
fungere som midtpunkter i de lokale bysamfund, og fremtidige initiativer 
skal understøtte den fastlagte detailhandelsstruktur. 
Kommuneplanen indeholder ændrede retningslinjer og rammer 
vedrørende forskellige detailhandelsemner.  
 2 lokalcentre, Søllerød Park lokalcenter og Gl. Holte, får 

udvidelsesmuligheder.  
 Der er udskilt 3 nye områder, hvor den maksimale butiksstørrelse 

begrænses. Det drejer sig om Trørød Torv (øst for Rundforbivej), 
ved Nærum Hovedgade og Holte bymidte ved Øverødvej.  

 Retningslinjer for enkeltstående butikker skærpes, således at de 
som hovedregel ikke tillades uden for de eksisterende centre, og 
således at de ikke kan placeres nærmere end 500 m fra et 
eksisterende center. 

  

 
Klima og energi 
Tilpasning til nye klimaforhold og forebyggelse af klimaforandringerne 
er vigtigt emne i kommuneplanlægningen. 
Kommuneplan 2013’s afsnit om klima indeholder ingen væsentlige 
ændringer i forhold Kommuneplan 2009. En klimatilpasningsplan skal 
dog udarbejdes i 2013 som et tillæg til Kommuneplan 2013. 
 
 
Rammer for lokalplanlægningen 
Rammerne for en række offentlige områder harmoniseres og får 
udvidede anvendelsesmuligheder for at muliggøre en mere fleksibel 
anvendelse af eksisterende bygninger.   
Bl.a. udlægges skoler generelt til undervisning, institutioner, 
fritidsformål og kulturelle formål. Anvendelsen af idrætshaller udvides 
typisk med fritidsformål samt servicefunktioner, der knytter sig til 
anvendelsen som idrætsanlæg (administration, restaurant, m.v.).   
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Kajerødskolen ændrer navn til Bi.B68 ”Ved Grøndalsvej”. Udlægges til 
Boliger, kultur-, fritids- og sundhedsformål. Bebyggelsesprocenten 
bliver maks. 35, det maksimale antal etager 3 og den mindste. 
grundstørrelse 400 m2 for tæt lav boligbebyggelse.  
 
Området ved Skættekæret ændrer betegnelse til Ho.D16 og ændrer 
anvendelse til offentlige formål i form af boliger, administration, service. 
Bebyggelsesprocenten bliver maks. 45, det maksimale antal etager 3 
og den maksimale bygningshøjde 10 m. 
 
Området nord for Skættekæret, Skovlytoften, Ho.E5, ændres, således 
at det bliver muligt at anvende arealet til administration, liberale erhverv 
og lettere industri, institutioner, undervisning o. lign. Det bliver muligt at 
indplacere virksomheder i miljøklasse 1 og 2.  
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4. Planens forbindelse til andre relevante planer 
 
Planstrategi 2011 for Rudersdal Kommune 
Agenda 21- strategien er indeholdt i planstrategien. 
 
I planstrategien indeholder for så vidt angår de undersøgte emner en 
beskrivelse af en række mål, der ligger indenfor lovens miljøbegreb. 
 
Planstrategien indeholder et afsnit om bæredygtig byudvikling og 
byomdannelse, herunder bl.a. at det er kommuneplanens overordnede 
princip at søge en hensigtsmæssig lokalisering og fordeling af 
byfunktioner. Byomdannelsen skal respektere og understøtte 
eksisterende kvaliteter som byrum, grønne rum, kulturmiljøer, 
arkitektoniske værdier og den trafikale tilgængelighed for forskellige 
brugergrupper. 
 
Planstrategien indeholder følgende mål om grundvand: ”Kommunen vil 
… udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet, der skal 
sikre, at grundvandet fortsat har en høj kvalitet”  
 
 
Fingerplan 2007 
Fingerplanen er statens overordnede plan for hovedstadsområdet. 
Kommuneplanen har indarbejdet Fingerplanens overordnede princip for 
miljørigtig byplanlægning i form af lokalisering nær stationer af 
byfunktioner, der skaber persontrafik. 
I kommuneplanen er der åbnet for en udvidet og mere intensiv 
anvendelse af stationsnære arealer i det omfang dette er muligt og 
ønskeligt under hensyn til eksisterende værdier og andre væsentlige 
interesser. 
Fingerplanen friholder de grønne kiler for bymæssig bebyggelse og 
understøtter dermed Kommuneplanens beskyttelse af det åbne land 
samt beskyttelsen af de grundvandsressourcer, som er lokaliseret i det 
åbne land. 
Fingerplanens grønne kiler berører den nordligste del af den tidligere 
Kajerødskoles arealer, se kort i afsnit 5a. Udpegningen betyder at 
anvendelsen af området skal respektere Fingerplanens bestemmelser, 
herunder bl.a. at området forbeholdes ikke bymæssig 
friluftsanvendelse, at området friholdes for bebyggelse og anlæg til 
bymæssige fritidsformål, samt at der ikke placeres støjende 
friluftsanlæg.  
Fingerplanen indeholder ikke bestemmelser, der har betydning for 
området ved Skættekæret. 
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Rudersdal Kommuneplan 2009 
Kommuneplan 2009 forudsættes ændret for så vidt angår de emner, 
der er udpeget til miljøvurdering i nærværende rapport. 
 
 Kajerødskolen er i 2009-planen udlagt til offentligt formål, benævnt 

Bi.D2. Anvendelsen fastlægges til undervisning, institutioner og 
kulturelle aktiviteter. Bebyggelsesprocenten er maks. 25 og det 
maksimale antal etager er 2.  
Kommuneplanen udpeger stationsnære arealer indenfor en afstand 
på maks. 1.200 m i forhold til S-stationerne. Den stationsnære 
beliggenhed ca. 1.100 m fra Birkerød station betyder, at der kan 
etableres kontorbyggeri over 1.500 m2 etageareal.  

 
 Området ved Skættekæret, Ho.E6, er i 2009-planen udlagt til 

erhverv i form af håndværk, lager, værksted, servicevirksomhed 
samt lettere industri.  
Der er tilladt virksomheder i miljøklasserne fra 1 til 4, dvs. 
virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne. 
Desuden tillades én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. 
Ved en lokalplan kan endvidere tillades offentlige fællesfunktioner. 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 45 og den maksimale 
bebyggelsesgrad er 25. Det maksimale antal etager er 2 og den 
maksimale bygningshøjde er 10 m. Minimumsgrundstørrelsen er 
1.000 m2. 
Området har vejadgang til Rudersdalvej, som er udpeget som 
overordnet lokalvej, og der forventes anlagt cykelsti/cykelbane. 

 
 Kommuneplan 2009 indeholder ingen retningslinjer for grundvand. 
 
 
Visionsplan for Birkerød bymidte 
Visionsplanen ”Birkerød Bymidteplan, Ideoplæg til visionsplan” 
indeholder en overordnet vision samt forslag til indsatser og 
delprojekter. Visionen indeholder en række mål, som er relevante for 
vurderingen af miljøindsatsen. 
 
Planen er ikke miljøvurderet, da den ikke fastlægger rammer for 
fremtidige anlægstilladelser. 
 
  



 
 

 

13. februar 2013 
 
 

11 

5. Beskrivelse af eksisterende miljøforhold. 
 
Ifølge loven skal miljøstatus beskrives. 
Miljøstatus er en beskrivelse af eksisterende miljøtilstand i kommunen 
inden de planlagte tiltag, som kommuneplanen indeholder realiseres. 
Miljøstatus indeholder såvel eksisterende miljøproblemer, som 
eksisterende miljøkvaliteter. 
Miljøstatus er udgangspunktet for 0-alternativet, dvs. den udvikling der 
vil indtræde hvis Kommuneplan 2013 ikke gennemføres.   

 
Der beskrives alene miljøaspekter, der er relevante i forhold til de 
undersøgte plantemaer og de miljøparametre der påvirkes.  
 
a. Positive og negative miljøkvaliteter i området ved Grøndalsvej 

(Kajerødskolen)  
 
b. Positive og negative miljøkvaliteter i området ved Skættekæret. 
 
c. Eksisterende tilstand for grundvand 
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a. Området ved Grøndalsvej (Kajerødskolen) 
 
Området er beliggende ved Grøndalsvej 3, Matr. nr. 3h, Kajerød by, 
Birkerød. Grundarealet er i alt ca. 3,3 ha. 
 
Grunden er opdelt i to: En bebygget del af grunden som er rektangulær 
ca. 100 x 230 m. og en nordlig trekant med idrætsarealer. De to dele er 
delvis adskilt af en mindre tæt lav boligbebyggelse. Den nordlige 
trekant er vanskeligere tilgængelig i forhold til vejsystemet. Den 
nordlige del af arealet er stærkt kuperet og faldende mod nord. Der er 
ca. 7 m niveauforskel fra skolen til grundens nordligste del.  
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Området er bebygget med en skolebygning med ca. 7.100 m2 
etageareal opført 1969 – 72. 
Skolen er opbygget som tre parallelle nord-sydgående fløje beliggende 
på et plateau. 
Byggesystemet er søjle/drager i beton med lette facader. Taget er i 
1995 udskiftet i forbindelse med en renovering på grund af 
skimmelsvamp og fremtræder som et buet metaltag med stort udhæng. 
Isoleringsstandarden er ikke tidssvarende. 
Bebyggelsen er ikke bevaringsværdig. 
 

 
Skolen set fra sydvest 
 

 
Varmecentral, idrætshal og øst-vestgående sti 
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Trafik 
Grunden er trafikalt velbeliggende ca. 1.100 m fra Birkerød station og 
ca. 100 m fra Birkerød Kongevej. Der er busstoppesteder i gangafstand 
ved Kongevejen. 
Skolen vejforsynes fra lokalvejen Grøndalsvej, der er en sidevej til 
Birkerød Kongevej. 
Skolens grund indeholder ingen parkeringspladser. Der er indrettet 
offentlige parkeringspladser på vejareal dels ved en parkeringsplads 
syd for skolen med ca. 43 pladser og dels som vinkelparkering langs 
Grøndalsvej med ca. 100 pladser. 
En nord-sydgående gang- og cykelsti forløber ved områdets 
vestgrænse. Stien giver forbindelse fra Birkerød Kongevej til Sjælsø. 
Der er hovedsagelig trafik til og fra skolen i morgen- og 
eftermiddagstimerne. 
 
 
Omgivelserne 
Områdets skala er små bygninger i hovedsagelig 1 etage. 
Den bebyggede del af arealet er omgivet af byområder, som 
hovedsagelig er boligbyggeri i form af rækkehuse og parcelhuse. 
Som afgrænsning mod Birkerød Kongevej ligger mod syd en bygning til 
beredskabet, en benzinstation samt kontorbyggeri.  
 
Gangafstanden til nærmeste lokalcenter ved Lupinkrogen er ca. 300-
400 m og afstanden til Birkerød bymidte er ca. 800 – 1.000 m. 
 
Der er ifølge Region Hovedstadens kortlægning oversvømmelsesrisiko 
ved ekstremregn især i områdets sydlige del og langs den frilagte 
underetage ved vestfløjen. Der er dog ikke konstateret problemer med 
oversvømmelse i forbindelse med voldsom regn. 
 
Skolen ligger som afslutningen på i en grøn kile, Stenhøjgårdskilen, der 
forløber fra det åbne land ved Kajerød å / Sjælsø i nordvest ind til 
skolebygningerne. Den grønne kile indeholder to boldbaner omgivet af 
beplantning. 
De grønne arealer nord for skolebygningerne virker meget åbne og 
fremstår ikke frodige. 
I dag ligger skolebygningerne som en prop i Stenhøjgårdskilen mod 
syd. Man har i dag ingen fornemmelse af, at landskabet nord for 
Birkerød op mod Sjælsø kunne trækkes ind mod Birkerød Kongevej. 
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Den grønne kile 
 

Fingerplanens udpegning af grøn kile 
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Skolebygning, beplantning, sti og boligbebyggelse langs Grøndalsvej 
 

 
Hovedsti langs områdets vestgrænse 
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b.  Området ved Skættekæret 
 
Området er beliggende Skovlytoften 23-27 og Rudersdalvej 99, matr. 
nr. 4pv og 4pf, Øverød by, Søllerød, ca. 1.000 m øst for Holte bymidte 
og udgør ca. 1,0 ha.  
Rudersdal Kommune er ejer af samtlige ejendomme i området. 
 

 
Kommuneplan 2009’s rammeområde Ho.E6, Skættekæret 
 
 

Området set fra Rudersdalsvej  
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Anvendelse og bebyggelse 
Området anvendes til blandet erhvervsformål af administrativ karakter, 
industri, håndværk, service- og sundhedsvirksomhed samt parkering. 
 
Området er bebygget med erhvervsbebyggelse i form af 4 større 
bygninger, som er om- og sammenbygget flere gange. 
Bebyggelsesstrukturen indeholder spor fra den oprindelige 
landbrugsbebyggelse fra 1877. 
Ejendommen Skovlytoften 23 indeholder i alt ca. 3.200 m2 etageareal, 
oprindeligt opført 1877, men stærkt om- og tilbygget i 1956, 59 og 76. 
Ejendommen Rudersdalvej 99 har været brugt til benzinstation opført 
1969. 
 
Bebyggelsen er fra 1 til 2 etager med udnyttet tagetage. 
   
Dele af området anvendes til 2 offentlige parkeringspladser med 
mulighed for natparkering for tunge køretøjer og påhængsvogne.  
 
Den eksisterende bebyggelse er ikke bevaringsværdig. 
 

 
Eksisterende bebyggelse Skovlytoften 23-27 
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Udsigt mod boligbebyggelsen Skovlyporten 1A og 1B fra området 
 
 
Grundvand – forurening 
Skovlytoften 23-27 og 33 er på Region Hovedstadens liste over de 
mest grundvandstruende forureninger. Ejendommene er forurenet med 
klorerede opløsningsmidler, og forureningen er ikke afgrænset.  
 
Trafik 
Afstanden fra området til Holte station er ca. 1,8 km. Afstanden til 
nærmeste bustoppested ved Øverødvej er ca. 100 m. 
Området vejbetjenes fra Rudersdalsvej, som er overordnet lokalvej 
uden cykelstier. 
Adgangen til Skovlytoften 23-27 foregår via Skovlytoften. Den 
oprindelige adgang via Skættekæret er lukket for biltrafik. Den del af 
området der har facade mod Rudersdalsvej, har adgang herfra.  
 
Omgivelserne  
Omgivelserne indeholder meget blandet anvendelse. 
Nord for området ligger et erhvervsområde, Skovlytoften, der i henhold 
til gældende planlægning har mulighed for virksomheder og anlæg, 
som er noget belastende for omgivelserne. 
Mod sydøst ligger rækkehuse, som er en del af boligbebyggelsen 
Skovporten. 
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Mod syd på den anden side af Rudersdalsvej ligger 
etageboligbebyggelse i 3 etager og mod vest langs Skættekæret ligger 
villaer.  
 
Landskabsforhold 
Terrænnet stiger ca. 3 m fra Rudersdalvej til den nordlige del af 
området. Mod nord afgrænses området af en 2,5 m høj skrænt og en 
markant industribebyggelse. 
 
Området indeholder en del beplantning i form af træer især langs 
Rudersdalsvej og Skættekæret.  
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c. Eksisterende tilstand for grundvand 
 
Grundvandet i Rudersdal er generelt af høj kvalitet.  
 
Igennem de store grønne områder sker der en nedsivning af vand, som 
leverer vand både tilbage til naturen og til borgerne i Rudersdal 
kommune og i nabokommunerne.  
Det betyder, at størstedelen af Rudersdal kommune er ”Område med 
særlige drikkevandsinteresser”.  
 
Det vand som indvindes til drikkevand, har generelt høj kvalitet. Der 
findes enkelte punktkilder, typisk tidligere industrivirksomheder, som 
har medført grundvandstruende forureninger, som Region 
Hovedstaden har ansvaret for at rydde op. 
  
Geologien i området er meget afvekslende, og der er ikke et 
gennemgående lerlag, der giver stor beskyttelse. Det fremtidige 
grundvands renhed er derfor afhængig af, at der ikke sker forureninger.  
 
På nuværende tidspunkt er vandet i både Birkerød Vandværk, Holte 
Vandværk, Nærum Vandværk og Sjælsø Vandværk af høj kvalitet. 
Vandet i Trørød Vandværk har et indhold af BAM, som skal 
undersøges. Dette stammer fra diffus brug af ukrudtsmidler i området 
igennem perioden 1967-1997.  
 
Det væsentligste pres på grundvandsressourcen i fremtiden er, at 
udnyttelsesgraden er meget høj, og det er nødvendigt at sikre vand 
både til vandløb og drikkevand. 
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6. Vurdering af kommuneplanens indvirkning på miljøet 
 
a.  Ændring af anvendelsen Kajerødskolen  
 
Energi- og ressourceforbrug 
En nedrivning af den eksisterende skolebebyggelse og opførelse af nyt 
byggeri indeholder positive og negative påvirkninger af energi- og 
ressourceforbruget. 
En ny bebyggelse vil skulle opføres som lavenergibebyggelse jf. 
kommuneplanens generelle rammer. Dette vil indebære en væsentlig 
besparelse i det driftmæssige varmeforbrug i forhold til den 
eksisterende skolebebyggelse, som er dårligt isoleret. 
 
Nyt byggeri og anlæg vil indebære et ressourceforbrug i form af 
fremstilling, transport og montage af byggematerialer og forbrug af 
arbejdskraft.    
Nedrivning af de eksisterende bygninger og anlæg vil betyde et tab af 
de ressourcer, der er bundet i de eksisterende bygninger og anlæg. 
 
 
Klimapåvirkninger 
Området indeholder en lille potentiel risiko for oversvømmelse ved 
ekstrem regn. Mest udsat er den nordlige fløj, som indeholder en frilagt 
underetage.  
En ny bebyggelse på arealet kan tage højde for risikoen ved ekstrem 
regn.   
 
 
Trafik 
Der må forventes en øget trafikmængde. Trafikken til og fra området vil 
i tilfælde af, at der bygges boliger betyde, at den trafikale belastning af 
området fordeles mere jævnt hen over døgnet i forhold til dagens 
situation, hvor der primært er trafik til og fra skolen i morgen- og 
eftermiddagstimerne.  
Den biltrafik som en bebyggelse med ca. 60 boliger kan give anledning 
til, vurderes ikke at være nogen væsentlig belastning i forhold til 
vejnettets kapacitet.  
Trafikmængden vurderes at have en minimal indflydelse på sikkerhed 
og tryghed. Der er i dag fine forhold for lette trafikanter i form af det 
separate stisystem, og dette vurderes ikke at blive forringet. 
En øget trafik vil give anledning til øget støj og vibrationer. Det vurderes 
dog, at miljøpåvirkningen som følge heraf vil være minimal. 
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Landskab  
En del af det nuværende skoleområde overføres til rekreativt område. 
Området indgår i en grøn kile, se kort i afsnit 5a. Den grønne kile er i et 
vist omfang anvendt til bymæssige fritidsanlæg og er omgivet af 
bymæssig anvendelse. Ved at integrere boldbaner og bebyggelse i 
frodig beplantning, kan virkningen ind mod Birkerød Kongevej blive 
langt mere grøn end i dag. 
Der kan være et pres for yderligere anvendelse af kilen til bymæssige 
anlæg. 
 
 
Levevilkår  
Området ligger ca. 1 km fra Birkerød bymidte. En bebyggelse af 
området med boliger vil betyde en lille styrkelse af det 
befolkningsopland, som understøtter Birkerød bymidte.  
Befolkningstætheden i området vil øges. Dette betyder, at der tilføres 
området købekraft, og at der skabes grundlag et mere aktivt bymiljø.  
Den øgede befolkning kan betyde et øget behov for offentlig service 
f.eks. i form at pladser på børneinstitutionerne. 
 
 
Afbødning af negative konsekvenser 
Ved en eventuel nedrivning af de eksisterende bygninger bør der i så 
vid udstrækning som muligt ske en sortering og genanvendelse af de 
brugte byggematerialer. 
 
Den grønne kile bør sikres mod yderligere bymæssige anlæg gennem 
den detaljerede planlægning og plejeplan for arealet og 
lokalplanlægningen af en evt. fremtidig ny bebyggelse bør sikre en 
forsættelse af den grønne kile ned til Birkerød Kongevej.   
 
Risikoen for oversvømmelse ved ekstremregn kan reduceres ved, at de 
befæstede arealer minimeres.  
En fremtidig bebyggelse kan sikres mod oversvømmelsesrisiko ved en 
planlægning af bebyggelsens koter og afstrømningsforhold.  
 
 
Overvågning 
Planlægningen og administrationen af den grønne kile skal sikre et 
grønnere præg af arealet, og at det friholdes for yderligere bymæssige 
anlæg. Den fremtidige planlægning bør sikre en grøn forbindelse fra 
Stenhøjgårdskilen til Kongevejen.    
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Dele af området er udpeget som risikoområde ved ekstremregn. Det 
skal sikres, at den fremtidige bebyggelse og anvendelse indarbejder 
foranstaltninger, der tager højde for risikoen. 
 
Det skal sikres, at det øgede behov for offentlig service, som et 
eventuelt øget befolkningstal vil medføre, kan tilgodeses. 
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b.  Ændring af anvendelsen af et område ved 
Skættekæret 
 
Sundhed 
Forurening af grund og grundvand 
Skovlytoften 23-27 og 33 er på Region Hovedstadens liste over mest 
grundvandstruende forureninger. Ejendommen er forurenet med 
klorerede opløsningsmidler, og forureningen er ikke afgrænset.  
 
Ved et overgang til følsom arealanvendelse, såsom bolig, vil det derfor 
være nødvendigt både at lave afgrænsende undersøgelser samt at 
lave tiltag, som sikrer, at forureningen ikke kan påvirke indeklimaet. 
Arbejdet må ikke fordyre Region Hovedstadens fremtidige indsats. En 
realisering af det planlagte byggeri vil have en væsentlig positiv 
virkning på miljøet, hvis en bortgravning af forureningen gennemføres.  
 
Støj og støvforurening 
Området grænser mod nord op til erhvervsområdet Skovlytoften, som 
indeholder mulighed for lokalisering af forurenende virksomhed. 
Kommuneplan 2013 ændrer rammerne for Skovlytoften, således at 
anvendelsesmulighederne begrænses til erhverv i miljøklasse 1 og 2, 
dvs. virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe 
grad, og som kan indplaceres i områder med boliger. 
 
 
Energi- og ressourceforbrug 
En nedrivning af den eksisterende erhvervsbebyggelse og opførelse af 
nyt byggeri indeholder positive og negative påvirkninger af energi- og 
ressourceforbruget. 
En ny bebyggelse vil skulle opføres som lavenergibebyggelse jf. 
kommuneplanens generelle rammer. Dette ville formentlig indebære en 
væsentlig besparelse i det driftmæssige varmeforbrug i forhold til den 
eksisterende bebyggelse. 
 
Nyt byggeri og anlæg vil indebære et ressourceforbrug i form af 
fremstilling, transport og montage af byggematerialer og forbrug af 
arbejdskraft.    
Nedrivning af de eksisterende bygninger og anlæg vil betyde et tab af 
de ressourcer, der er bundet i de eksisterende bygninger og anlæg. 
 
 
Klimapåvirkninger 
Der er en lille potentiel risiko for oversvømmelse ved ekstremregn i den 
sydlige, lavest liggende del af området. 
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En ny bebyggelse på arealet kan tage højde for risikoen ved ekstrem 
regn.   
 
 
Trafik 
Den biltrafik som en bebyggelse med ca. 60 plejeboliger kan give 
anledning til, vurderes ikke at være nogen væsentlig belastning i 
forhold til vejnettets kapacitet.  
Trafikmængden vurderes at have en minimal indflydelse på sikkerhed 
og tryghed. Forholdene vurderes at blive forbedret i form af en 
reduktion af den tunge trafik til området. 
En mindre trafik vil give anledning til en reduktion af støj og vibrationer. 
Det vurderes, at dette vil være en positiv udvikling af miljøpåvirkningen 
set i relation til en anvendelse til plejeboliger. 
 
 
Afbødning af negative konsekvenser 
Det vil være nødvendigt gennemføre yderligere undersøgelser af 
forureningen af grunden og formentlig oprensning.  
 
Ved en eventuel nedrivning af de eksisterende bygninger bør der i så 
vid udstrækning som muligt ske en sortering og genanvendelse af de 
brugte byggematerialer. 
 
Risikoen for oversvømmelse ved ekstremregn kan reduceres ved, at de 
befæstede arealer minimeres.  
En fremtidig bebyggelse kan sikres mod oversvømmelsesrisiko ved en 
planlægning af bebyggelsens koter og afstrømningsforhold.  
 
 
Overvågning 
Overvågningen af grundvandsforureningen er region Hovedstadens 
ansvar. Det forventes, at der inden for en 5-årig periode vil ske 
foranstaltninger til oprensning af grunden. 
 
Området skal sikres mod, at der lokaliseres miljøbelastende 
virksomheder i det erhvervsområde, Skovlytoften, der er nabo mod 
nord. Dette kan gøres enten ved nedlæggelse af forbud mod en 
ansøgning af om ny anvendelse, eller ved at der udarbejdes en ny 
lokalplan.  
 
Mindre dele af området er udpeget som risikoområde ved ekstremregn. 
Det skal sikres, at den fremtidige bebyggelse og anvendelse 
indarbejder foranstaltninger, der tager højde for risikoen.  
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c.  Grundvand 
 
Vandkvalitet  
Kommuneplanen vil sammen med vandplanerne, videreføre de tiltag 
vedrørende beskyttelsen af grundvandskvaliteten, som var fastlagt 
gennem den tidligere regionplanlægning.  
Derudover vil der blive indført en sikring af, at vertikale jordvarmeanlæg 
ikke vil medføre en forurening af grundvandet. Vertikale jordanlæg er i 
stigende grad populære. 
 
 
Sundhed  
Kommuneplanen vil fastholde det nuværende beskyttelsesniveau for 
grundvandet og dermed sikre rent drikkevand.  
 
 
Klimapåvirkninger  
Det vil ikke længere kunne lade sig gøre at få en tilladelse til vertikal 
jordvarme, hvis dette kan medføre en forurening af grundvandet.  
Dette vil potentielt betyde, at der i enkelte tilfælde bevares en 
opvarmningsform, der medfører en højere CO2-belastning end 
jordvarme. Det drejer sig dog kun om bebyggelse, som ligger indenfor 
300 m af en grundvandstruende forurening, og hvor vandet kan ende i 
et vandværk.  
 
 
Afbødning af negative konsekvenser  
I de tilfælde hvor etableringen af jordvarme vil kunne medføre en 
grundvandsforurening, vurderes miljøkonsekvenserne ved alternative 
opvarmningsformer at være mindre end, at grundvandet forurenes.   
I tilfælde af at der gives afslag på en ansøgning om jordvarme, 
rådgives der om alternativer.  
 
 
Overvågning  
Sagerne vurderes løbende af Rudersdal Kommune. 
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7. Forslag til overvågning 
 
Følgende punkter bør overvåges for at sikre, at der bliver fulgt op på 
eventuelle problemer: 
  
Oprensning af grundvandsforurening ved Skættekæret 
Overvågningen af grundvandsforureningen af området ved 
Skættekæret er region Hovedstadens ansvar. Det skal dog sikres at 
der ikke gennemføres tiltag i området, der kan vanskeliggøre fremtidige 
foranstaltninger til oprensning af grunden. 
 
Ingen nye miljøbelastende virksomheder tæt ved Skættekæret. 
Området ved Skættekæret skal sikres mod, at der lokaliseres 
miljøbelastende virksomheder i det erhvervsområde, Skovlytoften, der 
er nabo mod nord. Dette kan gøres enten ved nedlæggelse af forbud 
mod eventuelle nye ansøgninger om etablering af miljøbelastende 
anvendelse, eller ved at der udarbejdes en ny lokalplan.  
 
Sikring af landskabelige værdier 
Planlægningen og administrationen af den grønne kile, 
Stenhøjgårdskilen, skal sikre et grønnere præg af arealet, og at det 
friholdes for yderligere bymæssige anlæg. Den fremtidige planlægning 
bør sikre en grøn forbindelse fra Stenhøjgårdskilen til Kongevejen.    
 
Balance i den offentlige serviceforsyning 
Det skal gennem sektorplanlægningen sikres, at det øgede behov for 
offentlig service, som et eventuelt øget befolkningstal vil medføre, kan 
tilgodeses. 
 
Foranstaltninger mod ekstremregn. 
Det skal sikres, at den fremtidige bebyggelse og anvendelse af 
områderne ved Grøndalsvej og Skættekæret indarbejder 
foranstaltninger, der tager højde for risikoen for oversvømmelse ved 
ekstremregn. 
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8. Alternativer 
 
Formålet med at opstille alternativer er at have et 
sammenligningsgrundlag i forhold til konsekvenserne ved realisering af 
planen. Som minimum skal man beskrive et 0-alternativ. Et 0-alternativ 
er udtryk for, hvordan området vil udvikle sig, hvis planen ikke udføres, 
og det forudsættes, at den nuværende anvendelse fortsætter. 
 
0-alternativet er den nuværende status og situation med den 
arealanvendelse og de målsætninger og handlemuligheder, der ligger i 
den nuværende kommuneplan. Der er ikke fundet eller opstillet andre 
relevante alternativer. 
 
 

a. Området ved Grøndalsvej. 
En forudsætning for Forslag til Kommuneplan 2013 er, at 
Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om skolestrukturen, 
således at Kajerødskolen ikke fortsætter som folkeskole.  
0-alternativet vil således være, at bygningerne ikke anvendes til 
folkeskole, men til andet formål.  
 
De eksisterende bygninger er ikke i en hensigtsmæssig energitilstand 
på grund af en dårlig isoleringsstandard. Der vil i givet fald skulle 
foretages investeringer for at ombygge og modernisere bygningerne. 
En genanvendelse af bygninger og anlæg vil betyde, at det tab af 
ressourcer, som en nedrivning vil medføre, ikke vil forekomme. 
 
Der vil være ringere muligheder for at forbedre den grønne kiles forløb 
gennem området. 
 
Risikoen for oversvømmelse af bygningsanlæggets nordside ved 
ekstremregn vil være blive større, hvis klimaet udvikler sig med flere og 
større regnhændelser. 
 
De trafikale forhold vil formentlig være uændrede.  
 
 

b. Området ved Skættekæret 
0-alternativet for området ved Skættekæret vil under alle 
omstændigheder indebære, at der skal træffes foranstaltninger mod 
forureningen af grundvandet. 
Hvis der ikke placeres forureningsfølsom anvendelse i området, er 
behovet for en oprensning af grunden ikke så akut.  
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Anvendelsen af erhvervsområdet nord for området ved Skættekæret vil 
kunne fortsætte som et område med mulighed for miljøbelastende 
virksomhed op til miljøklasse 4. 
 
De eksisterende bygninger er formentlig ikke i en optimal energitilstand. 
En fortsættelse af denne tilstand vil betyde et fortsat stort energiforbrug 
til opvarmning.  
En genanvendelse af bygninger og anlæg vil betyde, at det tab af 
ressourcer, som en nedrivning vil medføre, ikke vil forekomme. 
 
Trafikforholdene vurderes ikke at ville ændre sig væsentligt i forhold til 
den eksisterende belastning. 

 
 
C.  Grundvand 

0-alternativet vil potentielt indebære, at der placeres 
grundvandstruende aktiviteter og anlæg i grundvandsdannende 
områder og tæt ved indvindingsboringer. 
 
Der kan være en øget risiko for, at der ved boringer gennem 
beskyttende jordlag sker en forurening af grundvandet. 
 
Hvis der gives private indvindingstilladelser i øget omfang, vil det kunne 
øge presset på grundvandsressourcerne, som i dag udnyttes i næsten 
fuldt omfang. Konsekvenserne kan være mangel på drikkevand eller 
lavere vandstand i vandløb.  
 
Hvis vand med ringere kvalitet f.eks. fra afværgepumpning, 
grundvandssænkninger og saltholdigt vand ikke bliver anvendt til at 
opfylde behov, hvor en dårligere vandkvalitet er acceptabel, kan der 
opstå et yderligere pres på grundvandsressourcerne.  
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9. Bilag 
 
Scoping til miljøvurdering 
Nedenstående skema indeholder en gennemgang af de ændringer i 
forslag til Kommuneplan 2013, som forventes at påvirke miljøet. 
Af skemaet fremgår hvilke miljøparametre der påvirkes, og en 
vurdering af hvilken grad af påvirkning, der er tale om. 
 

Tema Ændringer i Kommuneplan 
2013 

Miljøparametre der påvirkes og 
vurdering af miljøpåvirkning 

Kulturmiljø 
bevaring og 
arkitektur 

 Ny udpegning af 
bevaringsværdig bebyggelse, 
og rammebestemmelse om 
solceller og solfangere på 
bevaringsværdige bygninger 
 

 Arkitektonisk arv, kulturarv, 
ressourceforbrug  
Væsentlig påvirkning  

Vandmiljø  Retningslinjer for grundvand  
 

 Grundvandskvalitet 
Befolkningens sundhed 
Væsentlig påvirkning 

Befolkning 
og boliger 

 Ændring af anvendelsen 
Kajerødskolen til boliger, 
kultur-, fritids- og 
sundhedsformål samt grønt 
område  
 

 Laveste energiklasse i nye 
boliger efter aktuelt 
bygningsreglement 
 

 Rammebestemmelse om 
kælderetager uafhængigt af 
bebyggelse over terræn. 
 

 Ændring af parkeringsnorm 
for tæt lav bebyggelse fra 1½ 
til min. 2 p-pladser pr. bolig 

 Befolkningens levevilkår, 
bæredygtigt 
befolkningsunderlag 
(fortætning), ressourceforbrug, 
udvikling af grøn struktur, trafik 
Væsentlig påvirkning. 

 Ressourceforbrug, 
befolkningens levevilkår 
Mindre betydende påvirkning  

 Arkitektur, nedsivning af vand 
Mindre betydende påvirkning 

 

 Trafik, arkitektur, nedsivning af 
vand 
Mindre betydende påvirkning 

Detailhandel  Nye retningslinjer for 
enkeltstående butikker, 
 

 Nye udvidelsesmuligheder for 
lokalcentrene i Søllerød og 
Gl. Holte, 
 

 3 nye områder med mindre 
butiksstørrelser. 
 

 Befolkningens levevilkår, 
ressourceforbrug. 
Mindre betydende påvirkning 

 Befolkningens levevilkår, 
ressourceforbrug 
Mindre betydende påvirkning 

 Arkitektonisk arv, 
ressourceforbrug 
Mindre betydende påvirkning 

Trafik  Parkeringsnorm for cykler. 
 Cykelsuperstier 

 

 Befolkningens sundhed, 
ressourceforbrug, 
trafiksikkerhed 
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Mindre betydende påvirkning 

Støjforebyg-
gelse 

 Beskrivelse af virkemidler til 
støjforebyggelse ved veje 

 Befolkningens sundhed. 
Mindre betydende påvirkning 

Serviceområ-
der 

 Masterplan for dagtilbud, 
 
 
 

 Ændring af anvendelsen af et 
område ved Skættekæret til 
plejeboliger 
 

 Udbygningsplan for 
Ebberødområdet  

 Ressourceforbrug, 
befolkningens levevilkår, 
trafiksikkerhed, tilgængelighed. 
Mindre betydende påvirkning 

 Befolkningens levevilkår 
Væsentlig påvirkning 
 

 Befolkningens levevilkår. 
Mindre betydende påvirkning. 

Rammer  Udvidet anvendelse af 
idrætsanlæg 
 

 Udvidet anvendelse af 
områderne Teglporten, 
Ebberød, 
Administrationscentret og 
Mantziusgården, Vangeboled  

 Øvrige mindre 
rammeændringer 

 Lovliggørelse af eksisterende 
anvendelse. 
Mindre betydende påvirkning 

 Ressourceforbrug, trafik. 
Mindre betydende påvirkning 
 
 
 

 Mindre betydende påvirkning. 

 
 
Konklusion 
Forslag til Kommuneplan 2013 indeholder 2 mindre ændringer af 
hovedstrukturen: Ændringen af Kajerødskolen og et område ved 
Skættekæret. Det vurderes at disse ændringer er så væsentlige, at de 
medfører pligt til at gennemføre miljøvurdering. 
Temaet bevaringsværdig bebyggelse er ændret væsentligt og bør 
miljøvurderes under forudsætning af, at dette tema indgår i 
kommuneplanen. 
Emnet grundvand er nyt i kommuneplanen, og det vurderes, at 
retningslinjerne bør medtages i miljøvurderingen 
 
Sammenfattende vurderes følgende ændringer i kommuneplanen at 
have så væsentlig betydning for miljøet, at de indgår i miljøvurderingen: 
 
 Ændring af anvendelsen Kajerødskolen til boliger, kultur-, fritids- og 

sundhedsformål samt grønt område.  
 Ændring af anvendelsen af et område ved Skættekæret til 

plejeboliger. 
 Ny udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.  
 Retningslinjer for grundvand.



 

 

Offentlig fremlæggelse  
 
Miljørapporten er fremlagt i offentlig høring 
samtidig med Forslag til Kommuneplan 2013 
fra den 6. marts til den 1. maj 2013. 
 
Miljørapporten kan ses på hjemmesiden 
www.rudersdal.dk. 
 
Bemærkninger til miljørapporten skal inden 
høringsfristens udløb den 1. maj 2013 være 
indsendt til Ruderdal Kommune, Byplan, 
Øverødvej 2, 2840 Holte. 
E-mail adresse: Byplan@rudersdal.dk   

 

RUDERSDAL 
KOMMUNE 
 
Byplan 
Øverødvej 2 
2840 Holte 
Tlf. 46 11 25 00 
Byplan@rudersdal.dk 
 
Åbningstid 
Mandag-onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17 
Fredag kl. 10-13 


