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PLANSTRATEGI 2015
Planstrategi 2015 er vedtaget af Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse
den 24. juni 2015.
Planstrategien er fremlagt offentligt i 10
uger fra den 2. juli til den 10. september
2015.
Planstrategien er udarbejdet af
Rudersdal Kommune.
Udgiver og design: Rudersdal Kommune
Tryk: KAILOW
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FORORD
Rudersdal Kommunalbestyrelse offentliggør hermed for tredje gang siden 2007 en planstrategi.
Planstrategien er Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunens udvikling de kommende år.
Denne gang sker det i en virkelighed, hvor den regionale og internationale dynamik i tiltagende grad sætter sit præg på den lokale udvikling.
Der er behov for at se Rudersdal som en del af en større helhed, og stille
skarpt på de kvaliteter, som vi vil kendes for i Rudersdal.
I den regionale sammenhæng fremstår Rudersdal med en række kvaliteter, der gør kommunen til et attraktivt sted at bo. Rudersdal er en
attraktiv bokommune med grønne og smukke omgivelser, et højt serviceniveau, et aktivt fritids- og kulturliv, en god økonomi og ikke mindst
nærhed til arbejdspladser og service i det lokale og det regionale opland.
Et fokus i de kommende år bliver at styrke en udvikling i de lokale byområder, der fastholder et aktivt byliv og lokale fællesskaber. Det bliver
også vigtigt at styrke et konkurrencedygtigt erhvervsliv gennem regionale og lokale indsatser. Vi skal fastholde og udvikle Rudersdals store
grønne kvaliteter i form af smukke naturområder og muligheden for et
aktivt udeliv. Vi skal fortsat sikre en grøn udvikling, der tager højde for
ændringerne af klimaet.
Kommunalbestyrelsen retter en særlig tak til de borgere og foreninger,
der har deltaget i og bidraget til udarbejdelsen af Planstrategi 2015.
Borgerprocessen startede med RudersdalMødet i maj 2014, hvor en
række borgere og foreninger deltog. De særligt interesserede fortsatte
et samarbejde om 3 hovedtemaer: Byer, Erhverv og Grøn profil. Borgerne præsenterede deres arbejde for Kommunalbestyrelsen ved et møde
i september 2014.
Planstrategi 2015 er udarbejdet på grundlag af resultatet af borgerprocessen og Kommunalbestyrelsens videre overvejelser.

På Kommunalbestyrelsens vegne
Jens Ive
Borgmester
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PLANSTRATEGI 2015

PLANSTRATEGI
Planstrategien er Kommunalbestyrelsens vision og strategi for
kommunens udvikling.
Planstrategien indeholder grundlaget for en række handlinger og
planer, herunder kommuneplanen
og den lokale Agenda 21 strategi
for bæredygtig udvikling. Planstrategi 2015 afløser Planstrategi
2011 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der
vedtages en ny planstrategi senest
i 2019.
Planstrategien er det første skridt
i kommuneplanprocessen. I begyndelsen af 2017 forventer Kommunalbestyrelsen at udsende et
forslag til Kommuneplan 2017 til
offentlig høring. Der vil ske en fuld
revision af Kommuneplan 2013.
Revisionen vil tage udgangspunkt

i de emner, der er nævnt i denne
planstrategi.
BORGERPROCES
Forud for fremlæggelse af dette
forslag til en planstrategi har der
været en inddragelse af borgerne,
som startede med RudersdalMødet i maj 2014, efterfulgt af tre
borgerworkshops, som resulterede i, at borgerne fremlagde deres
anbefalinger for Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.
OFFENTLIG HØRING
Alle har mulighed for at fremsætte
bemærkninger til planstrategien,
idet denne er fremlagt til offentlig
høring i 10 uger fra den 2. juli til
den 10. september 2015. I november 2015 forventer Kommunalbestyrelsen at vedtage planstrategien endeligt.

PROCES OG TIDSPLAN
Maj 2014

RudersdalMøde

Juni 2014

Workshop 1

August 2014

Workshop 2

September 2014 Workshop 3
Oktober 2014

Præsentation for KMB

Juni 2015

Vedtagelse

Juli-sep. 2015

Offentlig høring

November 2015

Endelig vedtagelse

Læs mere om borgernes
anbefalinger til Kommunalbestyrelsen her:
rudersdal.dk/planstrategi
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TÆT PÅ OG MEGET GRØNNERE
Udgangspunktet for udviklingen i Rudersdal Kommune er fortsat visionen om at være landets bedste bokommune.
Med værdifulde grønne områder, store kvaliteter i byog boligområderne, bredt udbud af arbejdspladser i
nærheden og god tilgængelighed til hovedstadsområdets mange service- og kulturtilbud er Rudersdal, med
en unik placering, et attraktivt sted at bo og arbejde.
Rudersdal Kommune skal fortsat sætte rammerne for
det gode hverdagsliv med et højt serviceniveau, gode
indflydelsesmuligheder, en sund økonomi og smukke
omgivelser.
Rudersdal skal kort sagt kendes for at være tæt på
storbyens liv og muligheder og meget grønnere.

PLANSTRATEGIENS 3 FOKUSOMRÅDER:
BYER

ERHVERV

GRØN PROFIL

En spredt struktur af byområder
med stor variation i områdernes
karakter underbygger stærke lokale fællesskaber og byliv. Den
lokale identitet og borgernes engagement er grundlaget for en
fortsat udvikling af byernes identiteter, de eksisterende kvaliteter
og et mere aktivt byliv.

Rudersdal har et innovativt erhvervsliv med mange forskningsog vidensbaserede virksomheder,
der matcher borgernes generelt
høje uddannelsesniveau. Denne
profil skal styrkes, og ses som et
stort aktiv i en regional sammenhæng blandt andet gennem Greater Copenhagen samarbejdet.

De grønne og smukke omgivelser
kendetegner Rudersdal. De grønne omgivelser skal bevares og
fortsat kunne rumme både store
naturværdier samt være rammer
for et rigt og aktivt fritidsliv. Samtidig skal der fortsat arbejdes for
at fastholde et rent miljø, reducere
CO2 udledningen samt sikre at klimatilpasning sker med omtanke.
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BYERUDVIKLING OG OMDANNELSE
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Rudersdal Kommune består af en
række forskellige byer af varierende størrelse. I de mindste bysamfund bor der omkring 1.000 personer, mens der bor over ti gange så
mange i Birkerød og Holte.
Fælles for byerne er, at de er attraktive steder at bo. De bærende
kvaliteter er de smukke grønne
omgivelser, aktive lokalsamfund,
boliger af høj kvalitet og nærheden
til hovedstadens mange arbejdspladser og kulturelle tilbud.
Udviklingen i befolkningen betyder, at der er behov for nye boliger. Kommunalbestyrelsen vil
derfor udvikle strategier for, hvor
og hvordan der kan etableres nye
boliger, som fortsat gør Rudersdal
til den bedste bokommune.
Byer er centrale for det gode hverdagsliv og nære fællesskab. Byerne er mødested for handel, kultur- og fritidsaktiviteter, skole og
dagtilbud og meget andet.
Over en årrække har vilkårene for
byerne ændret sig. Det betyder,
at hver enkelt by i dag har færre
tilbud end tidligere. Udviklingen
har især haft betydning for bylivet.
Derfor vil Kommunalbestyrelsen
udvikle strategier for, hvordan der
kan fastholdes et alsidigt og indbydende byliv.
Attraktive boliger og aktive byer er
uløseligt forbundet med kvaliteten
i det byggede miljø. Det er vigtigt
at ombygning og opførelse af nye
bygninger og boliger sker med respekt for eksisterende byggeri og
bevaringsværdier.

Café Birken i Birkerød Bymidte, drevet af unge.

3 VISIONER
1. NYE BOLIGER - NYE BORGERE
Der skal skabes mulighed for, at der kan bygges flere boliger,
som passer til forskellige målgruppers ønsker og behov - særligt
boliger til ældre og børnefamilier
2. BYLIV OG DET LOKALE FÆLLESSKAB
Samarbejde og borgerdreven udvikling skal skabe mulighed for,
at nye og mere varierede former for aktiviteter kan udfolde sig i
byerne
3. FORNYELSE MED OMTANKE
Rudersdal er en kommune, hvor kvalitet og smukke omgivelser
vægtes højt. Der skal derfor værnes om forskellige byers identitet og om at fornyelse og bevaring af bymiljøer og bygninger sker
med respekt for eksisterende forhold og i en høj kvalitet
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NYE BOLIGER - NYE BORGERE
For at sikre en balanceret befolkningsudvikling skal der gives
mulighed for, at der kan bygges
nye boliger til forskellige målgrupper. Nye boliger kan desuden medvirke til en revitalisering af områder, hvor tidligere
funktioner er lukket eller flyttet.
Etableringen af nye boliger skal
ske inden for eksisterende boligog erhvervsområder.
Antal nettotilflyttede og indvandrede
personer til Rudersdal Kommune fordelt på år og aldersgrupper.

SIGNATURFORKLARING:
Mulighed for omdannelse og/
eller fortætning med boliger

FLERE BORGERE OG BOLIGER
Befolkningstallet i Rudersdal
Kommune er de seneste år steget,
og befolkningsprognosen fra 2015
viser, at der frem mod 2027 kan
forventes en samlet befolkningstilvækst på 2,7 pct.
Det er en forudsætning for at fastholde en robust befolkningssammensætning, at der bygges nye
boliger. På baggrund af det aktuelle boligprogram ventes netto
539 nye boliger etableret i perioden 2015-2026. Boligprogrammet
er imidlertid forbundet med en vis
usikkerhed. Tilflytningen af flere
flygtninge kan f.eks. medføre, at
der vil blive opført flere almene
boliger i de kommende år. Det vurderes derfor, at boligprogrammets
fremskrivning af boligtilvæksten
frem mod 2026 som minimum vil
blive realiseret.
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ÆNDRINGER I BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNINGEN
I de kommende år vil der være
ændringer i befolkningens aldersfordeling.
Siden 2012 har der været en forholdsvis stor tilflytning af børnefamilier og en vækst i det samlede
antal børnefamilier. På trods af
denne udvikling forventes andelen
af børn i skolealderen, og personer mellem 30 og 49 år at falde
frem mod 2027.
Samtidig følger Rudersdal den
generelle udvikling i hele landet,
hvor der bliver flere ældre. Særligt
andelen af borgere over 80 år forventes at stige markant.
NYE BOLIGBEHOV
Befolkningsudviklingen gør, at boligbehovene vil ændre sig i fremtiden.

Der er stor efterspørgsel på større boliger, som egner sig til børnefamilier. Det er især attraktivt
for familier med skolebørn at flytte fra en mindre bolig i Gentofte,
Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg
eller København til en større bolig
i grønne omgivelser og med egen
have. Det skal Rudersdal kunne
tilbyde, men også mere bynære
familieboliger kan være med til at
imødekomme behovet.
Samtidig oplever mange ældre på
et tidspunkt, at deres bolig bliver
for stor, men har ofte vanskeligt
ved at finde gode alternativer i en
overskuelig størrelse i nærområdet.
Andelen af boliger mellem 50-100
m2 er relativ lille i Rudersdal. Der
er derfor også behov for flere mindre og mellemstore boliger med
god tilgængelighed.

Henriksholm
Hotel
Marina

Kajerødskolen

Birkerød Erhvervsby
Birkerød Bymidte
Skovly

Bistrup
Nærum Bymidte
og Erhvervsområde

Holte Bymidte

OMDANNELSE OG FORTÆTNING
Rudersdal Kommune er praktisk
talt fuldt udbygget. Det vil sige, at
der ikke vil blive inddraget landzone til nye by- eller boligområder.
Etablering af nye boliger kan derfor kun ske gennem omdannelse
af erhvervsområder og nedlæggelse af institutioner eller ved fortætning i byområderne.

VI VIL:

I Birkerød, Nærum, Bistrup og 2.
etape af Henriksholm er der særlig muligheder for at etablere flere
boliger, som kan være med til at
understøtte et byliv. Der kan med
fordel fortættes med flere boliger
i form af rækkehuse, byhuse eller
etageboliger. Fortætning i byområderne skal ske med respekt for
de eksisterende bymæssige kvaliteter. Villaområderne er generelt
ikke egnet til fortætning, men skal
bevare deres åbne og grønne karakter.

•

Skabe nye muligheder for boligudvikling i Rudersdal Kommune
til både ældre og børnefamilier, der kan bidrage til en balanceret
befolkningsudvikling

•

Identificere områder og ejendomme, hvor erhvervsbyggeri eller
nedlagte institutioner kan omdannes og give plads til nyt boligbyggeri

•

Udpege områder, hvor den bymæssige struktur kan udvikles og
fortættes for at skabe bedre bymiljøer
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BYLIV OG DET LOKALE FÆLLESSKAB
Det lokale byliv skal udvikles i
samarbejde med borgerne. Ændringer for handelslivet gør, at
der er behov for nye kvaliteter og
funktioner, så byerne i Rudersdal
også i fremtiden er aktive og indbydende rammer for det lokale
byliv.

Bylivet skal understøtte sociale fællesskaber.
Bidrag fra borgerworkshop

Havnen i Vedbæk er eksempel på,
hvordan stedsbundne kvaliteter, aktiviteter og fællesskaber kan skabe
et aktivt, lokalt og identitetsskabende
byliv.

ET UDFORDRET HANDELSLIV
Flere indkøb gøres på nettet samtidig med, at dagligvarebutikker og
indkøbscentre vokser i størrelse
og vareudbud. Det betyder, at små
butikker og det lokale handelsliv
er under pres.
I Rudersdal har udviklingen været
særlig tydelig omkring bymidten i
Birkerød, men også i Nærum, Bistrup og Trørød er der tomme butikslokaler. Det påvirker oplevelsen af byen og er selvforstærkende
for udviklingen i handelslivet. Derfor bør der ses på mulighederne
for nye anvendelser af tomme lokaler. Det kunne være kulturtilbud
og offentlige funktioner med åbne
facader i stueplan og et levende
samspil mellem ude- og inderum.
Det vil både være til fordel for bylivet og de aktiviteter, der foregår i
de offentlige institutioner.
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INNOVATION OG SAMARBEJDE
Der er behov for at tænke i nye
løsninger og samarbejdsrelationer. Derfor nedsatte Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af 2014
et Bycenterudvalg. Bycenterudvalget arbejder for at give plads
til et større ejerskab og ansvar
for udviklingen af byernes liv. Nye
aktiviteter og fællesskaber skal
opdyrkes og drives på forskellige
niveauer af lokale kræfter.

Det er borgerne, som bedst kender kvaliteterne i deres nærområde.

Stærkere regionalt samarbejde
kan også være en nøgle til udviklingen af det lokale byliv. Rudersdals byer kan profilere sig på
større by- og erhvervsudviklingsprojekter i hovedstadsregionen og
særligt i vores nabokommuner.

Åbne og inkluderende fællesskaber giver plads til innovation og
sikrer en god integration af tilflyttere i kommunen.

LOKALE FÆLLESSKABER
Stærke lokale fællesskaber er afgørende for, at de lokale bymiljøer
danner rammen om det gode børne-, unge-, voksen- og seniorliv.

Et aktivt lokalt byliv er afhængigt
af borgernes engagement i fællesskabet og de lokale faciliteter.
Opbygningen af stærkere samarbejde mellem lokale aktører skal
understøtte de lokale fællesskaber og bylivet i kommunen.

INDBYDENDE BYRUM
Rudersdal har mange velfungerende og spændende by- og parkrum. Som eksempler kan nævnes Majpladsen og Cathrinelyst
Parken i Birkerød, Vedbæk Havn,
Hartmanns Plads i Nærum, Nærum Vænge Torv eller Asyldammen i Høsterkøb.

Der er dog også dele af de offentlige arealer i byerne, som er knap
så indbydende, og nogle områder
kan forekomme nedslidte. Der er
derfor et potentiale for at udvikle
aktivitetsskabende og grønne byrum. For at motivere brugen er det
vigtigt at arbejde med tilgængelighed, synlighed og tryghed.
AKTIVITETER OG KULTUR
Aktiviteter og kulturelle events
understøtter bylivet. Frivillige
foreninger, lokale aktører og erhvervslivet skal opfordres og støttes i at benytte byernes rum til arrangementer.

VI VIL:
•

Facilitere nye samarbejder og bakke op om lokale initiativer, som
giver borgerne mulighed for at styrke det lokale fællesskab og
aktiviteter i byerne

•

Undersøge og afprøve mulighederne for nye former for anvendelse af stueetagerne i bycentrene, herunder liberale erhverv,
institutioner samt kultur- og servicefunktioner

•

Arbejde med de offentlige arealer i byerne for at udvikle og forbedre by- og parkrum, der indbyder til aktivt byliv

•

Understøtte et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunens lokalområder med særligt fokus på nye typer af aktiviteter

Ved at tage højde for forskellige målgruppers ønsker og behov skal det både være muligt for
velorganiserede og uorganiserede
frivillige at sætte gang i byerne.
Flere aktiviteter i bycentrene kan
også være med til at gøre Rudersdal mere attraktiv som turistmål,
særligt for dagsturisme.
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FORNYELSE MED OMTANKE
Rudersdal har mange fine bymiljøer og bygninger i høj kvalitet.
De repræsenterer en udvikling i
arkitekturen, som skal fastholdes og udvikles. Bevaringsværdige huse og kulturmiljøer skal
udvikles med respekt for deres
kvaliteter. Samtidig skal der gives plads til opførelsen af nyt
byggeri, men i respekt for den
kontekst, det bygges i.

Bevar grundstrukturen og bysamfundene i kommunen.
Bidrag fra borgerworkshop

Rudersdal rummer mange, både nyere og ældre bevaringsværdige bygninger. Ud af kommunes ca. 16.800
bygninger er 1751 af en sådan kvalitet, at de er vurderet som værende
bevaringsværdige bygninger.

VÆRDIFULD ARKITEKTUR
Rudersdal har mange bevaringsværdige huse og samlede bebyggelser, som tilfører særlig kvalitet
og identitet til byerne. Det er vigtigt at bevare den identitet, skala
og arkitektur, som er karakteristisk for de enkelte bysamfund i
Rudersdal.
Samtidig er der områder, som
med fordel kan omdannes og udvikles. Det kan være områder og
bygninger, som i dag er utidssvarende både i forhold til energiforbrug og som rammen for et familieliv.
Det er vigtigt at finde den rette balance mellem bevaring og fornyelse. Når nutidig arkitektur f.eks.

16

skal indpasses i lokalområder,
præget af en anden tids stilarter,
skal det ske med respekt for stedet og nærområdets kvaliteter.
Med udgangspunkt i de eksisterende arkitektoniske og æstetiske
kvaliteter arbejder kommunen
med en arkitektur- og bevaringspolitik. Politikkens formål, er gennem dialog med borgeren og byggeriets parter, at skabe et fælles
grundlag for forståelse af arkitektonisk kvalitet.
Rudersdal understøtter og værdsætter god arkitektur ved at uddele en årlig arkitekturpris til
nybyggeri, vellykket restaurering
eller en mangeårig bevaring af en
bebyggelse.

GRØNNE BYER
Rudersdal er kendetegnet ved
smukke grønne villaveje præget af
grønne forhaver og levende hegn.
Det grønne er altid nærværende,
og ofte strækker de grønne områder sig helt ind i de centrale dele
af byerne.
Boligområdernes karakteristiske
grønne præg skal fastholdes og
udvikles i sammenhæng med de
bynære grønne områder.
GODT NABOSKAB
Når der bygges nyt, bygges til eller
sker ændringer i hegn og beplantning, er det vigtigt at tænke på,
hvordan det påvirker omgivelserne og naboerne.

Rækkehusbebyggelsen Gassehaven danner en smuk overgang til Søllerød Golfbane.

Det gode naboskab er en god ramme for at tilpasse nye behov og
tendenser til det eksisterende, så
det ikke udvikler sig til egentlige
konflikter, som kan påvirke et helt
lokalområde.
Hensyn og fælles forståelse for de
lokale værdier er ofte underforståede og skal kommunikeres ud til
nye, så de får muligheden for at
forstå, hvilke værdier, der gør sig
gældende i et lokalområde.

VI VIL:
•

Give rum til opførsel af nybyggeri, som opføres i respekt for det
eksisterende bymiljø

•

Understøtte dialog med borgere og byggeriets parter om værdien
af byggeriets kvalitet ved at udarbejde en arkitektur- og bevaringspolitik

•

Bevare boligområdernes grønne karakter ved generelt at fastholde et krav om levende hegn mod vej

•

Arbejde med det gode naboskab, der gennem oplysning og dialog
medvirker til, at uenigheder løses over hækken frem for i retten
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ERHVERV- AREALER
OG REGIONALT SAMARBEJDE
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Rudersdals erhvervsliv er omfattende, mangesidigt og med et højt
vidensniveau. Indenfor kommunens grænser befinder sig et stort
antal virksomheder og arbejdspladser.
Antallet af forskellige erhvervsområder er endvidere stort, fordi
der i de fleste af kommunens byområder findes erhvervsområder.
Disse områder er af meget forskellig størrelse og art.
Rudersdal indgår i hovedstadsområdets geografiske helhed af
virksomheder og arbejdspladser.
I Rudersdals nærhed findes stærke erhvervsområder i Lyngby og
Hillerød, hvor potentialet for erhvervssamarbejde er stort. Derfor skal erhvervslivets vilkår og
vækstmuligheder ses i en større
sammenhæng end i kommunen
alene.
Rudersdal har en række stærke
kvaliteter, som efterspørges af og
som kan understøtte vækst og innovation i erhvervslivet.
Kommunens effektive infrastruktur sikrer overordnet set høj tilgængelighed i form af relativt korte afstande, veje, stier, kollektiv
transport og parkering.
Kommunen er beboet af et stort
antal højtuddannede borgere, som
er attraktiv arbejdskraft for videnserhverv. Det er en stor kvalitet for erhvervslivet, at Rudersdal
er en attraktiv bokommune med
højt uddannede borgere og smukke omgivelser.

Birkerød Erhvervsby.

3 VISIONER
1. RUDERSDAL SOM ERHVERVSKOMMUNE
Rudersdals erhvervsidentitet skal styrkes i respekt for kommunen som attraktiv bokommune. Rudersdals erhvervspotentialer
skal tydeliggøres og god erhvervsservice skal prioriteres
2. RUDERSDAL OG OMVERDENEN
Rudersdal skal deltage i og styrke det regionale samarbejde, og
herved bidrage til at væksten fremmes. Kommunen skal være en
stærk samarbejdspartner med et bredt udsyn over kommunegrænsen
3. ERHVERVSOMRÅDERNES FORSKELLE - EN STYRKE
Erhvervsområderne skal moderniseres og tilpasses nye behov.
Områderne skal indeholde varierede muligheder for at kunne
opfylde de arealbehov og byfunktioner, som erhvervslivet efterspørger
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RUDERSDAL SOM ERHVERVSKOMMUNE
Rudersdal skal have en klar erhvervsidentitet i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision for Rudersdal som
attraktiv bokommune.
Rudersdals identitet som erhvervskommune er udefra set
kommunens særlige sammensætning af virksomheder, erhvervsområderne, erhvervsklimaet og den kommunale service.

25%

20%
15%
10%

5%
0%

Rudersdal

Hele landet

Andel af befolkningen (15-69 år) med en lang videregående udannelse opgjort i 2014.

Rudersdal skal have en tydelig kommunal strategi for erhverv.
Bidrag fra borgerworkshop

FAKTA:
VIRKSOMHEDER I RUDERSDAL
Kommunen har ca. 3.200 CVR-registrerede virksomheder. Sammenlignet med andre kommuner
i Nordsjælland har Rudersdal flest
virksomheder. 800 af disse virksomheder arbejder med videnservice og ca. 500 er handel.
Langt størstedelen af virksomhederne, ca. 75 %, er enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder
med 2-4 ansatte.
ARBEJDSPLADSER I RUDERSDAL
Kommunen indeholder ca. 26.000
arbejdspladser.
Ca. en tredjedel af kommunens arbejdspladser er offentlig service.
Lidt over en fjerdedel af arbejdspladserne er videnservice. Knap
en fjerdedel er handel og service.
Kun ca. 15 % er arbejdspladser i
fremstillingserhverv og lignende.
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ERHVERVSIDENTITET
Rudersdals erhvervsliv skal have
mulighed for at være en del af
en større Rudersdalidentitet. Erhvervslivet skal kunne se sig selv
som en del af Kommunalbestyrelsens strategier for by, erhverv og
de grønne omgivelser.
NETVÆRK
Nærhed til og deltagelse i netværk
er vigtig for mange virksomheder.
Den lokale organisering er ikke til
stede i en del erhvervsområder.
Virksomhederne skal synliggøres
og bringes sammen om forretningssamarbejder, indkøb, afsætning og beskæftigelse.
Netværksdannelse kan styrkes,
f.eks. ved at en erhvervsrådgiver arbejder skiftevis mellem erhvervsområderne.

Erhvervsidentiteten skal styrkes
ved at byområderne tilføres internationalt orienterede funktioner
og faciliteter, såsom international
skole og bofaciliteter for udenlandske forskere og erhvervsfolk.
ERHVERVSSERVICE
Den gode service er vigtig for erhvervslivet. Rudersdal Kommune
skal være kendetegnet ved god
erhvervsservice med tydelige indgange til forvaltningen, klar kommunikation og løbende dialog med
erhvervslivet.
Kommunalbestyrelsen vil udarbejde en erhvervs- og vækststrategi med tydelige mål. Strategien
vil kommunikere hvilken service,
der skal leveres i forhold til virksomhederne.

Søhuset i SCION DTU.

Kommunens erhvervsservice omfatter en bred vifte af tilbud dels til
iværksættere og dels til etablerede virksomheder.
Kommunen er rugekasse for et
stort antal små virksomheder.
Dette har stor betydning for erhvervsudviklingen ud over kommunens grænser. Kommunalbestyrelsen vil derfor være særlig
opmærksom på at sikre og forbedre de forhold, iværksættere
etableres og virker under.
GRØN IDENTITET
Kommunen vil stille sig til rådighed for grønne virksomheder og
bidrage til at facilitere møder mellem virksomheder, vidensinstitutioner, borgere og offentlige institutioner.

VI VIL:
•

Understøtte dannelsen af vidensnetværk og lokal organisering i
erhvervsområderne

•

Arbejde for at byområderne tilføres internationalt orienterede
funktioner og faciliteter

•

Sætte fokus på klimatilpasning og grøn udvikling i samarbejde
med erhvervslivet

•

Understøtte iværksætteri og nye virksomheder, f. eks. ved at rådgive og understøtte fælles arrangementer og fælles faciliteter

•

Sikre tættere og hyppigere dialog mellem virksomhederne og
forvaltningen, herunder understøtte virksomhedernes mulighed
for at finde de rigtige medarbejdere
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RUDERSDAL OG OMVERDENEN
Erhvervslivets vækstmuligheder
i Rudersdal Kommune er afhængig af den globale, nationale og
regionale udvikling.
Hillerød

Rudersdal skal finde sin plads i
det fælles regionale samarbejde og styrke sin position som
attraktiv bokommune, så vi kan
koncentrere indsatsen der, hvor
det er mest effektivt og hvor vi er
bedst.

(20 min fra SCION DTU)

Scion DTU

(10 min fra Nærum erhvervsby)

Nærum Erhvervsby

(7 min fra DTU Lyngby)

DTU Lyngby

(18 min fra København)

København C

(15 min fra lufthavnen)

Lufthavnen

REGIONAL UDVIKLING
Europa har de senere år oplevet
et fald i investeringer. I Skandinavien er det Stockholm, som har
størst vækst. Hovedstadsregionen
mangler vækst og har generelt et
potentiale i uudnyttede erhvervsarealer.
Denne tendens ses også i Rudersdal Kommune, hvor antallet af arbejdspladser, efter et fald i årene
2009 og 2010, dog har stabiliseret
sig. Faldet i arbejdspladser har
især været indenfor videnservice,
samt indenfor fremstilling, handel
og service.
På trods af mange ledige kontorlokaler i hovedstadsregionen igangsættes der stadigt nye moderne
og effektive kontorbyggerier. Dette
sker især på centrale områder i
København samt i omegnen f.eks.
i Lyngby og Gladsaxe.
De forhold der har betydning for
erhvervene, findes ofte spredt i
hovedstadsregionen. Det kan være
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uddannet arbejdskraft, kundeopland, lufthavn eller højere læreanstalter. Kommunegrænsen har
ofte mindre interesse for den enkelte virksomhed.
Kommunerne har derfor en fælles
interesse i initiativer til vækst i erhvervsudviklingen. Dette har givet
anledning til det fælles initiativ og
brand Greater Copenhagen.
RUDERSDALS ROLLE
Rudersdals borgere hører til de
højest uddannede i Danmark.
Borgernes uddannelsesniveau har
betydning for, hvor vidensvirksomheder ønsker at placere sig, fordi
adgang til en højt uddannet arbejdskraft er en væsentlig attraktion for virksomhederne.
Rudersdal Kommunes rolle i den
regionale sammenhæng er primært at fungere som grøn attraktiv bokommune for højtuddannet
arbejdskraft.

Derudover er Rudersdal hjemsted
for mange iværksættere og små
virksomheder. Kommunen har
endvidere en stærk position inden
for forskning og udvikling, elektronik- og medicovirksomhed. Dette
spiller godt sammen med beliggenheden mellem dominerende
regionale erhvervsklynger.
Nærhed til viden og vidensnetværk, DTU og Scion DTU, er en
klar styrke for kommunens erhvervsliv.
TÆT VED RUDERSDAL
Udviklingen i Lyngby-Taarbæk
Kommune påvirker i særlig grad
Rudersdal, og skal ses som en
styrke og mulighed for et tættere
samarbejde.
Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder ca. 32.000 arbejdspladser
og er kendetegnet ved at indeholde et større antal store virksomheder end Rudersdal. I Lyngby
Vidensby er et stort vækstscenarie
omkring DTU ved at blive realiseret. Vidensbyen repræsenterer en

Et erhvervssamarbejde mellem 2
regioner og 46 kommuner samt 33
skånske kommuner og én svensk
region.
I alt 3,8 mio. indbyggere!

Nærum erhvervsområde.

udfordring i kraft af øget konkurrence, men er først og fremmest
en inspiration og motivation for
Rudersdal.
Hillerød Kommunes erhvervsstrategi indeholder en satsning på
netværks- og klyngesamarbejde
indenfor life science og cleantech,
herunder etablering af et nyt regionalt hospital.
Rudersdal Kommune ligner Hillerød Kommune for så vidt angår
antallet af arbejdspladser og sammensætningen af virksomhedstyper.
Kommunerne kan styrke hinandens erhvervsliv med en geografisk udvidelse af det eksisterende
netværks- og klyngesamarbejde.

VI VIL:
•

Medvirke i og styrke det regionale samarbejde Greater Copenhagen med henblik på at skabe vækst i hovedstadsregionen og
Skåne

•

Samarbejde over kommunegrænsen. Visionen om Lyngby Vidensby skal sammenkædes med perspektiver for Nærum og Scion
DTU. Vidensby-visionen skal udvikles til et vidensfinger-samarbejde

•

Samarbejde med Hillerød Kommune med henblik på at styrke et
fælles brand omkring life science, medicovirksomhed, forskning
m.v.

•

Fremme miljørigtig lokalisering, herunder så vidt muligt fremme
lokalisering af større kontorbyggerier nær stationer/kollektiv
trafik

En letbane og tættere byudvikling i
tilknytning hertil er planlagt langs
Ring 3. Dette vil betyde både øget
regional mobilitet og nye vækstmuligheder i det regionale mellemnære opland.
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ERHVERVSOMRÅDERNES FORSKELLE EN STYRKE
Kommunens erhvervsområder
er meget forskellige og har forskellige potentialer, som skal
udnyttes.

Mange små erhvervsområder er en
styrke.
Bidrag fra borgerworkshop

Konkurrencen fra områder med
moderne og effektive kontorbyggerier i København og Lyngby er stor. En del utidssvarende
ejendomme i kommunens erhvervsområder udfordrer udlejningsmulighederne. Visse erhvervsområder bør endvidere
udvikles med hensyn til bykvaliteter og infrastruktur.
Derfor skal erhvervsområdernes
profil og tiltrækningskraft styrkes.
SIGNATURFORKLARING:
Omdannelse
Erhverv

FORSKERPARKEN SCION DTU
Området er kommunens vigtigste
erhvervsområde. Denne status
understøttes af områdets fremtræden som et campuslignende
miljø i en skov.
Store og små virksomheder i og
uden for området har fordele af
områdets
virksomhedsnetværk
samt adgang til DTUs forskning og
faciliteter.
Området bør styrkes med yderligere international branding, så de
ledige arealressourcer kommer i
spil. Endvidere bør området udvikles med flere understøttende byfunktioner som f.eks. service.
NÆRUM ERHVERVSBY
Området er et trafikalt velbeliggende erhvervsområde samt attraktivt beliggende i forhold til
byfunktioner. Området har en
strategisk vigtig beliggenhed
mellem DTU og Scion DTU. Områdets erhvervsprofil understøt-
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tes af nærheden til Scion DTU og
DTU. Der bør udarbejdes en helhedsplan for udviklingen i Nærum, som indeholder muligheder
for fortætning, andre byfunktioner
og boliger. Desuden bør området
i den overordnede planlægning
udpeges med samme muligheder
som stationsnære områder med
blandt andet en højere bebyggelsesprocent.
BIRKERØD ERHVERVSBY
Området er udfordret af sin beliggenhed, men kan konkurrere på
ejendomspriser. Området kan udvikles til at understøtte en mangfoldighed i erhvervsmønstret,
sådan at der er lokaliseringsmuligheder for virksomheder med
behov for billigere lejemål.
Nord for Bregnerødvej er der flere tomme erhvervslejemål og god
beliggenhed i forhold til rekreative
områder og byfunktioner. Områ-

det bør ændre status, så det kan
anvendes til boliger eller blandet
bolig og erhverv.
DE MELLEMSTORE OMRÅDER
Gruppen af mellemstore områder
er meget varieret fra Teknikerbyen, som fremtræder homogen, til
området langs Birkerød Kongevej,
som indeholder en blandet sammensætning af erhverv med produktion, håndværk, kontorerhverv,
bilforhandlere, m.m.
Flere af områderne bør udvikles
med henblik på modernisering,
forskønnelse og afvikling af konfliktende anvendelse.
DE SMÅ OMRÅDER
Områderne udnyttes typisk til
blandede formål: Kontor, liberale
erhverv, håndværk og lager. Enkelte områder kan udvikles til andet formål.

SCION DTU

Den tidligere
Forsvarskommando
Hotel Marina
Grøndalsvej
Tornevangsvej
Birkerød Kongevej

Trørød

Frydenlundsvej

Birkerød Erhvervsby

Øverød

Nærum Erhvervsby

Teknikerbyen

BLANDET BOLIG OG ERHVERV
Områderne ligger typisk ved de
store trafikårer og egner sig til
kontor, værksted, liberale erhverv
og privat service f.eks. til lokalt
orienterede erhverv eller til opstartsvirksomheder.
ERHVERV I LANDZONEN
Erhvervsvirksomheder i landzonen er typisk beliggende i naturskønne fredede omgivelser, og
har ofte til huse i bevaringsværdige bygninger. Retningslinjerne for
erhverv bør samordnes med bevaringshensyn.
ERHVERV I BYMIDTER
Bymidterne indeholder muligheder for lokalt orienterede og kreative erhverv, der kan drage fordel
af nærheden til andre byfunktioner. Der skal derfor skabes større
og mere fleksible muligheder for
iværksættere i bycentrene.

VI VIL:
•

Styrke de enkelte erhvervsområders profil og attraktivitet, herunder understøtte og fastholde velfungerende erhvervsklynger

•

Sætte fokus på infrastruktur, der har betydning for tilgængelighed til erhvervsområderne

•

Sætte fokus på klimatilpasning og grøn omstilling i samarbejde
med det vidensbaserede erhvervsliv

•

Ændre og tilpasse de enkelte områders anvendelse i kommuneplan og i lokalplaner med en prioritering af Birkerød Erhvervsby,
Birkerød bymidte og Nærum

•

Udarbejde en helhedsplan for Nærum, som giver mulighed for
fortætning med flere byfunktioner, erhverv og boliger samt udpege området med samme muligheder som et stationsnært område

•

Fastsætte retningslinjer for erhverv i landzone, som understøtter
bevaring af bygninger og landskab
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GRØN PROFILFÆLLES ANSVAR
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GRØN PROFIL
Rudersdal Kommune har en grøn
profil skabt af et smukt nordsjællandsk landskab med store skove,
mange søer og Øresundskysten.
Alle byområderne er vævet ind i en
grøn og blå mosaik af skove, søer
og varierende landskaber, og det
skaber rammerne for en attraktiv bokommune. Tilgængeligheden til naturen og landskabet er
en central værdi for kommunen,
idet adgang til grønne områder
har stor betydning for menneskets
trivsel.
FÆLLES ANSVAR
Landskabet, naturen og de mange fritidstilbud er en fælles værdi, og det er også et fælles ansvar
at udvikle og beskytte værdierne.
Kommunalbestyrelsen vil gå forrest, når det gælder om at beskytte landskabet og naturen for
ydre påvirkninger. Men kommunens udvikling er også afhængig
af private initiativer fra lodsejere,
virksomheder og borgere i kommunen. Det gælder for eksempel,
når der skal udføres naturpleje på
private ejendomme.
Kommunalbestyrelsen er ambitiøs i forhold til klimaet og miljøet. Stadig flere klima- og miljøtiltag vil fremover ske i samarbejde
med husejere og virksomheder.
Det gælder både klimatilpasning,
forbedring af vandkvaliteten, ved
energibesparelser og anden form
for CO2 reduktion.

Roere nyder naturen på Furesøen.

3 VISIONER
1. DE GRØNNE OMGIVELSER
Værdierne i landskabet og naturen skal udvikles og beskyttes
med fokus på lokal natur
2. KLIMA OG MILJØ
De stigende vandmængder skal indtænkes som en rekreativ ressource og der skal arbejdes for at reducere CO2-udledningen
3. ET AKTIVT FRITIDS- OG UDELIV
Mulighederne for et aktivt fritids- og udeliv skal styrkes ved at
øge tilgængeligheden til landskabet og udvikle landskabet og
naturen som mødested for kommunens borgere og gæster
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DE GRØNNE OMGIVELSER
Landskabet og naturen skal beskyttes og styrkes. Naturområderne udgør over halvdelen af
Rudersdal Kommunes areal. Det
smukke alsidige landskab og de
værdifulde naturområder er en
stor del af Rudersdal Kommunes
identitet, og et væsentligt bidrag
til den regionale grønne struktur.

Vi skal værne om landskabet og naturen. Det er en helt grundlæggende
værdi for kommunen.
Bidrag fra borgerworkshop

SIGNATURFORKLARING:
Biologiske spredningskorridorer
Potentielle økologiske forbindelser

LANDSKAB OG NATUR
Rudersdals store markante landskabselementer er kyststrækningen langs Øresund, de store søer,
store skovstrækninger og Mølleåen i syd. Bakker og dalstrøg giver
et oplevelsesrigt landskab. Her er
mange værdifulde naturområder i
form af skove, søer, vandløb, moser, enge og overdrev.
BESKYTTELSE
Der er tradition for at passe godt på
de åbne landskaber i kommunen.
Som noget helt unikt har Rudersdal 60 natur- og landskabsfredninger, som omfatter størstedelen
af landzonen. Derudover er landskabet og naturen beskyttet af en
række bestemmelser for skov, beskyttet natur, værdifuldt landskab,
økologiske forbindelser og Natura
2000.
Beskyttelsen understøttes af en
restriktiv landzoneadministration,
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som medvirker til at friholde landskabet for bymæssig bebyggelse
og andre påvirkninger. Beskyttelsen skal fremover i større grad
afvejes i forhold til landskabets
karakter, kultur- og oplevelsesmæssige værdi.
SKOV- OG NATURPLEJE
Rudersdals kommunale skove har
potentiale for stor naturrigdom.
Derfor er der igangsat en kortlægning af skovenes naturværdier.
Driften af skovene skal tage afsæt
i de naturgivne forudsætninger,
som understøtter skovene som levesteder for planter og dyr.
Kommunen arbejder aktivt med
naturgenopretning på de kommunalt ejede naturarealer. Både de
privat ejede og kommunale naturområder er afhængige af, at der
sker en afgræsning med kreaturer
eller høslet.

RENT VAND
Der skal fortsat være mulighed for
både at fiske og bade i kommunens søer. At opretholde og genskabe søer med klart, rent vand,
kræver bl.a. at kloaknettets overløb til søerne begrænses samt at
åløb og søer restaureres. Opgaven
skal løftes i et tæt samarbejde
med Rudersdal Forsyning.
MERE NATUR
Regeringen sætter med Naturplan Danmark fokus på en fælles
national indsats for spredning og
udvikling af værdifuld natur. De
økologiske forbindelser går på
tværs af kommunegrænsen, og
der er behov for et styrket samarbejde om de større naturområder.
Som en del af de nationale økologiske forbindelser udpeges tre
naturområder som potentielle
økologiske forbindelser: Maglemosen, Dumpedalen og Slugten

Slugten ved Sjælsø

Maglemosen

Dumpedalen

syd for Sjælsø. Områderne er kendetegnet ved en høj naturværdi, og
er samtidig områder, hvor kommunen yder en indsats for at forbedre naturkvaliteten.
KOMMUNIKATION
De gode historier om de grønne
værdier skal formidles. Det vil øge
kendskabet til landskabet og naturen, og gøre flere interesserede
i at beskytte det. Interessen for at
henlægge undervisning i naturen
er stigende. Derfor skal der fortsat
sikres gode muligheder for at skoler og børnehaver kan bruge naturen aktivt i undervisning og leg.

VI VIL:
•

Styrke landskabet ved at sikre, at beskyttelsen tager udgangspunkt i de forskellige landskabstypers særlige karakteristika,
oplevelsesværdi og anvendelse

•

Udpege dele af Maglemosen, Dumpedalen og Slugten ved Sjælsø
som potentiele økologiske forbindelser og bidrage til et nationalt
grønt Danmarkskort

•

Styrke den biologiske mangfoldighed gennem naturpleje og skovdrift, der tager hensyn til udvikling af dyre- og planteliv

•

Arbejde for et bedre vandmiljø i kommunens søer gennem blandt
andet et tættere samarbejde med Rudersdal Forsyning

•

Skabe større ejerskab til værdierne ved at formidle de gode historier om landskabet og naturen, og styrke undervisningsmulighederne i naturen
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KLIMA OG MILJØ
De seneste år er det blevet tydeligt, at vejret er blevet varmere,
vådere og vildere som konsekvens af klimaforandringer. Det
stiller krav til ambitiøse mål
både i forhold til reduktion af CO2
og i forhold til klimatilpasning.
Klimatilpasning bør prioriteres
og ske med omtanke. Klimatilpasning må ikke ske på bekostning af vores smukke omgivelser, og håndtering af regnvand
og kystsikring skal bidrage til at
styrke den rekreative værdi.

I Skodsborg stationsbygning understøttes grønne iværksættere i forbindelse med åbning af skoven og
etablering af naturlegepladsen ved
stationen.

BÆREDYGTIGE BYGNINGER
Kommunalbestyrelsen har nået
sit mål om en energibesparelse på 20% i de kommunale ejendomme. Arbejdet skal fortsættes
både ved nybyggeri og gennem
energioptimering af eksisterende ejendomme. Størstedelen af
Rudersdal Kommunes samlede
energiforbrug og CO2 udledning
sker imidlertid i de private boliger
og virksomheder. Det er derfor afgørende, at de private husejere og
private virksomheder også gør en
indsats for at mindske eget energiforbrug.
Energirenovering må ikke ske på
bekostning af bevaringsværdier.
Information om hvordan og hvilke
bygninger, der egner sig til energirenovering, skal sætte fokus på
emnet.
Klimatilpasningsplanen udpeger
en række områder som risikoområder med særlig risiko for over-
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svømmelse. Det kræver særlig
omtanke at bygge i disse områder.
I områderne bør der f.eks. ikke
etableres kældre i bygningerne.
TRANSPORT
En bæredygtig udvikling kræver,
at flere af kommunens borgere
cykler, går eller anvender kollektiv trafik. Det skal sikres ved bedre
stiforbindelser, sikre skoleveje og
forbedring af mulighederne for
at kombinere cykel og gang med
kollektiv trafik. For at understøtte
dette er der blandt andet igangsat
planlægning af et ekstra pendlerparkeringsanlæg ved Birkerød
Station.
MERE GENBRUG
Rudersdal Kommune har sammen med Allerød, Fredensborg
og Hørsholm vedtaget en affaldsstrategi. Affaldsstrategien betragter affald som en ressource
frem for et spildprodukt. Meget
affald kan genbruges direkte som

det er, eller materialet i affaldet
kan genanvendes efter sortering
og bearbejdning. Jo mere vi kan
genanvende frem for at forbrænde, jo færre nye ressourcer vil der
være behov for at udvinde. Kommunen vil derfor opfordre borgere
og virksomheder til en miljørigtig
affaldshåndtering ved at forbedre nuværende ordninger eller ved
etablering af nye.
GRØN OMSTILLING
I Rudersdal handler grøn omstilling om, at kommunen i sin myndighedsrolle vil understøtte miljøog klimaindsatser. Kommunen vil
stille sig til rådighed som laboratorium for grønne virksomheder
og bidrage til at facilitere mødet
mellem virksomheder, vidensinstitutioner, borgere og offentlige
institutioner.
KLIMATILPASNING
Klimatilpasning er tæt forbundet
med planlægning for byområder,

landskab, natur, grundvand mv..
Ved at indarbejde klimatiltag på
tværs af disse sektorer kan kommunen udnytte den synergi, der
opstår ved at sammentænke værdierne. Det kan ske ved at etablere
endnu flere regnvandsbassiner i
byen, som både kan optage regnvand og designes, så de tilfører
byerne en rekreativ værdi.
På sigt skal kyststrækningen også
sikres mod stigende vandstande.
Her er ansvaret først og fremmest
staten og grundejernes. Kystsikringen skal både imødekomme
stigende vandstande samt bidrage
til at øge den rekreative tilgængelighed til kysten.
Vandet stopper ikke ved kommunegrænsen, og det stiller krav til
en tværkommunal indsats. Samtidig er der behov for en fælles
indsats fra kommunen, private
grundejere og øvrige aktører om
klimatilpasning.

VI VIL:
•

Fortsætte arbejdet med at etablere energirigtige kommunale
ejendomme

•

Sikre en bæredygtig planlægning af udpegede risikoområder,
sådan at nye bygninger sikres mod oversvømmelser

•

Udvikle og forbedre stiforbindelser, som gør det attraktivt at benytte alternative transportformer som cyklen, løbehjulet og den
kollektive transport

•

Opfordre til større genanvendelse af affald ved at øge serviceniveauet ift. affaldshåndtering, så det bliver lettere for borgere og
virksomheder at sortere affald korrekt

•

Arbejde med grøn omstilling ved at opfordre til etablering af
grønne samarbejder

•

Arbejde positivt med klimatilpasning ved at betragte de øgede
vandmængder som en rekreativ ressource, der blandt andet kan
øge den rekreative værdi i parker og grønne områder samt tilgængeligheden til kysten
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ET AKTIVT FRITIDS- OG UDELIV
Naturen og landskabet i Rudersdal Kommune er værdifuld for
fysisk udfoldelse og en stor rekreativ ressource ikke blot for
kommunens borgere, men for
regionen som helhed. Rudersdal
har et væld af fritidstilbud, som
knytter sig til de blå og grønne
områder og som stadig udvikles
og fornys. Det vil vi også sikre i
fremtiden.

Kommunen skal sikre offentlig adgang til de naturskønne områder.
Bidrag fra borgerworkshop

Stien ved Slugten har forbindelse til Sjælsøstien. Sjælsøstien er
et eksempel på et tværkommunalt
samarbejde, som udmønter sig i en
stiforbindelse rundt om Sjælsø igennem Allerød, Hørsholm og Rudersdal
Kommuner.

TILGÆNGELIGHED
Nærhed til grønne områder bidrager til at skabe en attraktiv bokommune. Samtidig har adgang
til grønne områder stor betydning
for menneskets trivsel og sundhed.
I Rudersdal er landskabet og naturen altid tæt på. De mindre byområder er omgivet af natur og i
Birkerød strækker grønne kiler sig
ind i byen. Det er en central værdi, som skal fastholdes og styrkes.
Det kan ske ved at udvikle de eksisterende grønne forbindelser
mellem byen og landskabet samt
skabe bedre tilgængelighed til de
store landskabs- og naturværdier.
Enkelte af kommunens værdifulde naturområder går på tværs
af kommunegrænsen. Her er det
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vigtigt, at der etableres tværkommunale samarbejder, som kan
sikre, at aktiviteter udvikles på
tværs af kommunegrænsen.
AKTIVITET OG RO
Rudersdals kystlinje, store skove,
mange søer og værdifulde naturområder indbyder til aktiviteter
som sejlads, cykling, ridning og
golf samt til stille naturoplevelser.
Naturen og landskabet kan både
tilbyde udfordrende fritidsaktiviteter og grønne oaser med mulighed
for fred og ro. Enkelte steder skal
reserveres til de stille oplevelser,
så hensyn til de udfordrende aktiviteter ikke sker på bekostning af
de mere rolige naturoplevelser.
FRITIDSTILBUD
Rudersdal er kendt i regionen for
RudersdalRutens univers, som er
en række oplevelsesruter. Ruterne

giver ung som gammel mulighed
for oplevelser og udfordringer til
fods, i vandet eller på cykel i naturen og landskabet. RudersdalRuterne skal styrkes og udvikles som
et fleksibelt fritidstilbud til alle i
kommunen samt regionen som
helhed.
Aktivitetsoaser er et nyt initiativ,
der har til hensigt at skabe udendørs pladser og mødesteder, der
kan inspirere til nye måder at være
fysisk aktiv på hele året rundt.
MØDESTEDER
Landskabet og naturen er også
værdifulde mødesteder. Mødestederne skal understøttes ved stedvis at invitere til ophold ved hjælp
af blandt andet bænke, aktivitetspladser eller pavilloner.

BILLEDE AF SJÆLSØ

LANDSKAB AF HØJ KVALITET
I mange fritidsoplevelser er oplevelsen af naturen afgørende.
Aktivitet i landskabet og naturen
må derfor ikke ske på bekostning
af natur- og landskabsværdier.
Naturen i Rudersdal er forholdsvis robust overfor den rekreative
brug, men enkelte steder kræves
særlige hensyn. Information omkring de steder, der egner sig til
mountainbike og de steder, der
opleves bedst til fods, skal derfor
styrkes, sådan at landskabet og
naturen også fremover kan tilbyde
oplevelser af høj kvalitet.

VI VIL:
•

Styrke tilgængeligheden til de bynære landskaber gennem skiltning og udvikling af flere grønne stiforbindelser mellem byen og
naturen. Samtidig skal de landskaber, som ligger tæt på byområderne, styrkes rekreativt

•

Afveje den rekreative brug i forhold til beskyttelsesinteresser og
synliggøre de stille og de aktive steder i naturen

•

Udvikle og forbedre stiforbindelserne og RudersdalRuterne som
et lokalt og regionalt fritidstilbud, samt fortsætte udviklingen af
fritidstilbud på tværs af kommunegrænsen

•

Styrke de rekreative områder som mødesteder. Det kan ske ved
opsætning af grupper af bænke, etablering af bålpladser, aktivitetspladser eller pavilloner
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PLANLÆGNING SIDEN SIDST
I det følgende redegøres for den
planlægning, der er sket siden
vedtagelsen af Kommuneplan
2013 den 19. juni 2013.

SIGNATURFORKLARING:

x
Lokalplan x

Kommuneplantillæg

STATSLIG PLANLÆGNING
Regeringen har vedtaget en række
overordnede mål, krav, handlingsplaner, sektorplaner, m.v. som
kommunen skal følge op på i sin
planlægning.
Landsplanredegørelsen fra 2013
sætter en politisk retning for den
fysiske planlægning i form af principper og prioriteringer.
Landsplandirektivet
Fingerplan
2013 fastlægger de overordnede
principper for byudvikling, byomdannelse, trafikal infrastruktur og
betjening, grønne kiler, m.v. i hovedstadsområdet.
Vand- og Natura 2000 planer skal
sikre og styrke søer, vandløb,
grundvand og kystvande samt Natura 2000 områder.
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Naturplan Danmark sammenbinder naturområder for at skabe
bedre trivsel og udviklingsmuligheder for planter og dyr.
REGIONAL PLANLÆGNING
Region Hovedstaden har udarbejdet en regional vækst- og udviklingsstrategi, der redegør for den
fremtidige udvikling for regionen
og for de initiativer, der skal bidrage til at realisere strategien.
KOMMUNALE POLITIKKER, PLANER OG ANALYSER
Kommunalbestyrelsen har vedtaget politikker for en lang række områder. Af særlig interesse
for planlægningen kan nævnes
Klimatilpasningsplanen og Erhvervsanalysen begge fra 2014.
Derudover udarbejdes i 2015 et nyt
ideoplæg til Klima- og Energipoli-

tik for 2015-2020 samt en Arkitektur- og Bevaringspolitik.
TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2013
Tillæg 1 Bakkevej 23, Birkerød.
Nyt rammeområde Bi.D21 til offentlige formål, institution.
Tillæg 2 Klimatilpasningsplan
Udpegning af risikoområder. Retningslinjer og generelle rammer
for planlægning af klimaindsatsen.
Tillæg 3 Høsterkøb By
Ændret anvendelse fra institution
til boligformål i rammeområde
Hø.B4.
Tillæg 4 Ebberød
Ændret anvendelse til blandet bolig og erhverv og ny rummelighed i
rammeområde Bi.BE7.
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Tillæg 5 Birkerød Station. Ændret
anvendelse til tekniske anlæg i
rammeområde Bi.T3.
LOKALPLANER
Lokalplan 94.1. Tillæg til Lokalplan 94 for Høsterkøb by. Boligformål og bevaringsbestemmelser.
Lokalplan 218 for en del af Skodsborg Strandvej og Høje Skodsborgvej. Boligformål og bevaringsbestemmelser.
Lokalplan 223 ved Kollemosevej i
Vejlesøkvarteret. Boligformål og
bevaringsbestemmelser.
Lokalplan 228.1. Tillæg til lokalplan 228 for et boligområde ved
Henriksholm. Boligformål.
Lokalplan 231 for Hartmanns
Plads i Nærum. Offentlige formål.

Lokalplan 232 for et område ved
Vedbæk Havn. Rekreative formål.
Lokalplan 233 for Ebberød. Offentlige formål og boligformål.
Bevaringsbestemmelser for eksisterende boliger.
Lokalplan 235 for Skodsborg
Strandvej 100.”Strandhøj”. Boligformål og rekreativt område.
Lokalplan 237 mellem Kongevejen
og Morlenesvej. Telefoncentral,
administration, liberalt erhverv og
service.
Lokalplan 238 for Nærumhave.
Bevarende lokalplan. Tæt lav boligformål.
Lokalplan 239 for Bakkevej 23,
Birkerød. Offentlige formål. Institution.

Lokalplan 240 for Nærumvænge
Torv. Centerformål. Ny byggemulighed.
Lokalplan 241 for lokalcenter ved
Malmbergsvej. Centerformål. Ny
byggemulighed.
Lokalplan 243 ved Ernst Bojesens
Vej / Rønnebærvej. Offentlige og
private institutioner, kultur, undervisning, fritidsformål og administration.
Lokalplan 244 f or parkeringsanlæg
ved Birkerød Station. Mulighed for
etablering af pendlerparkeringsanlæg i tilknytning til stationen.
Lokalplan 246 for Hørsholm Kongevej 51. ”Rudehus”. Bevarende
lokalplan. Boligformål.
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RUDERSDAL KOMMUNE
ÅBNINGSTIDER OG KONTAKTINFORMATION
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte
Mandag-Tirsdag
Onsdag 		
Torsdag 		
Fredag 		

10-15
lukket
10-19
8-11

Telefon 		
46 11 00 00
Email 			Rudersdal@rudersdal.dk
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