
VISION: DEN GRØNNE KOMMUNE 

• Byer – udvikling og omdannelse 
 

• Erhverv – arealer og struktur 
 

• Grøn profil – klima og natur 





Bevar grundstrukturen i 
kommunen 



Infrastruktur 



Målrettede 
boliger i 

lokalområdet 



Planer 



Handel, 
arbejdspladser 

og service 
 

”Liv i gaden” 
 





Sociale fællesskaber og 
mødesteder 



Rudersdal Kommune  
Planstrategi 2015 

BORGERWORKSHOP - ERHVERV 



ERHVERV - POINTER 

• Holdning og strategi – skal kommunikeres 
• Mange små erhvervsområder – er en styrke 
• Krav til infrastruktur 
• Videnstunge virksomheders karakteristika 
• Iværksættere som potentiale i området 
• Små butikscentre med moderne indhold 
• Os, og de andre - hvem er konkurrencen? 

 



HOLDNING OG STRATEGI 

• Rudersdal – en 
kommune med 
holdning til erhverv 

• Strategi, der er lagt 
derefter 
– Videnstunge 

virksomheder 
– Plads til lokalkolorit 
– Tradition og historie 

• Kommunikation 



SMÅ ERHVERVSOMRÅDER 

• Små områder har også 
styrker!  
– Integration i 

lokalsamfundet 
– Samarbejde, synergi og 

erfaringsudveksling 

• Fællesskab skal styrkes 
– Lokale erhvervsforeninger 
– Kommunalt faciliterede 

netværk 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kig på disse områder – udpeg 1 eller 2 til vækstzoner, men bevar resten i den nuværende form. Vækst – kan være arealmæssigt, bygningstæthed, støjgrænser mv.



KRAV TIL INFRASTRUKTUR 

• Veje og 
parkeringspladser 

• Offentlige forbindelser 
• Fibernet og bredbånd 
• Mobilsignal 

 
… kræver af og til 
upopulære beslutninger, 
men er livsnødvendigt for 
erhverv 



VIDENSTUNGE VIRKSOMHEDER 

• Hvad tiltrækker 
videnstunge 
virksomheder? 
– God infrastruktur 
– Moderne faciliteter 
– Grønne omgivelser 

 



IVÆRKSÆTTERE 
• Mange højtuddannede i 

kommunen 
• Mange 1-mands 

virksomheder 
• Sats på faciliteter for små 

start-ups! 
– Iværksætterklynger 
– Netværk til 

erfaringsudveksling 
• Alternativ udnyttelse af 

butikslokaler? 



SMÅ BUTIKSCENTRE 

• Hvad er et butikscenter – 
og hvad kan det bruges 
til? 
– Tilgængelighed af hver 

enkelt butik for 
forbipasserende 

– Skal styrke de forretninger 
og erhverv, der trives i 
Rudersdal 

– Skal inddrage lokalområdet 
med udformning, 
anvendelse mv. 



OPSUMMERING 



ERHVERVSKOMMUNEN RUDERSDAL 

• Tydelig kommunal strategi 
• Små, sunde 

erhvervsområder 
• Moderne infrastruktur 
• Dynamisk brug af 

bygninger og områder 
• Stærk historisk forankring 
• Enestående 

iværksættermiljø 
• Levende lokal deltagelse 

og opbakning 



Spørgsmål? 

• Holdning og strategi – skal kommunikeres 
• Mange små erhvervsområder – er en styrke 
• Krav til infrastruktur 
• Videnstunge virksomheders karakteristika 
• Iværksættere som potentiale i området 
• Små butikscentre med moderne indhold 
• Os, og de andre - hvem er konkurrencen? 

 



SPØRGSMÅL? 

HOLDNING OG 
STRATEGI 

SMÅ ERHVERVSOMRÅDER 

KRAV TIL 
INFRASTRUKTUR 

VIDENSTUNGE 
VIRKSOMHEDER 

IVÆRKSÆTTERE 

SMÅ BUTIKSCENTRE 



Hvad er det???  Omrøring i grønkålssuppe??? 



Rudersdal Kommunes Planstrategi 2015 
Gruppen: Grøn profil – klima og natur 
 
Deltagere: 
 Pia Sverdrup      Marianne Villumsen 
 Nynne Arnt        Jan Holmann 
 Sonja Poll       Mogens Christensen 
 Anne Helms        Annette Palm Petersen 
 Ole Palm        Svend Broberg 
 Billy Arthy        Jens Junghans 
 Beate Sloth       Das 
 

Vi er glad for at Rudersdal Kommune åbner op for beboer 
demokrati i byudvikling.  Tak for tilliden.   
 
Vi er villig til at ”trække i arbejdstøjet” og være med som 
sparringspartnere til at sikre gennemførelsen af Planstrategien.  



Rudersdal Kommunes Planstrategi 2015 
Som ”indgangsbøn” har vi følgende bemærkninger: 
• Vores motiver / mission er at Rudersdal kommune skal 

være et glanseksempel for andre kommuner 
• Vi er villig til at være aktiv medspiller / sparringspartner i 

gennemførelsen af strategien – sammen med 
forvaltningerne 

• Vi vil gerne have, at virksomheder også tager deres dele i  
ansvaret 

• Vi påstår ikke, at vores løsninger er ”patent løsninger” og 
de er ej prioriterede 

• Vi vil fremhæve arkitekturen, hvor naturen fremhæves og 
bygværket falder i naturen og ej omvendt (hvor naturen 
fældes for bygværket!!) 
 
 
 



Lokal afledning af regnvand 



Lokal afledning af regnvand 
Algesuppe!  
Sådan så Store Kalv ud d. 4. september 2014!!  
Årsag: mange overløb 
Løsnings forslag, hvis kommunen vil fortsat være 
foregangs kommune som ”glanseksemple” 
• Nedsættelsen af mængden af overløb 
• Tilskynde adskillelsen af kloak og overfladevand 
• P-pladser med permeable belægninger 
• På se, at lovkrav til befæstede arealer overholdes 
• Tilskyndelse til etablering af nedsivning af tagvand og 

overfladevand   
 



Lokal afledning af regnvand 
Grundejerforeningsstruktur:  
• ”SKUBBE” til etablering af grundejerforeninger, hvor de 

mangles 
• Evt foreslå vejlaugene (fleste uden kontingent!!) i 

bestemte ”naturlige” områder om at slutte sig under en 
større forening – uden at nedlægge vejlaugene 

• Bedre kontakt mellem Kommunen og 
grundejerforeningerne – især vedr miljøtiltag  og LAR 
 
 



Adgang til naturen 



Adgang til naturen 
Kommunen er ”pave stolt” af de flotte naturskønne 
områder vi har, men kan / bør I tillade opsættelsen af  
”Adgang forbudt” skilte??  Tværtimod. 
 

• Kommunen skal sikre, at stier, der giver adgang til 
naturen er  lagt i et ”overskueligt” vej- og stiregister 

• Kommunen skal pålægge mulighed for offentlig 
adgang til disse naturskønne områder 

• Større virksomheder og boligkomplekser bør åbne 
deres haver / grønne områder op for offentligheden 
– skal gå i dialog med virksomhederne  (vi henviser 
til Scion DTU, Bispebjerg Bakke, SEB i Kalvebod 
Brygge) 



Solceller 



Solceller 
Et miljørigtig godt og vedvarende alternate til 
energiforsyning , men med kommunen som forbillede 

 

• Der mangler en ”brugbare politik” for området for at 
være et ”Klimakommune” 

• Mange små anlæg placeres uhensigtsmæssigt – uden 
hensyn til arkitekturen og naturen 

• Skal vi have et par større fælles anlæg – solcelle park, 
som billedet viser eller tilfældig ”kunst” på husets tag ? 

• Solcelleanlæg langs motorvej – der samtidigt virker som 
støjdæmpning 

• Større solcelleanlæg på offentlig byggerier med større 
tagflader – fx plejehjemme, skoler, rådhuset – med 
skyldig hensyn til arkitekturen og naturen    



Træer - pas godt på dem 



Træer - pas godt på dem 
Bør hedde ”Plante nye træer og pas godt  på de gamle” 
• De hjælper til optagelsen af overskudsvand – 

mindsker problemer, fremhævet under LAR 
• Optager CO2 og derved forbedrer miljøet 
• Pryder naturen og tilskynder til oplevelsen af natur 

for alle i 0 – 99 års alder 
• En kæmpe stor gevinst til naturlig støjdæmpning 
• Vi får opbygget ”reserve” til afbrænding, når teknik 

er der til fremtid 
• Emnet passer godt til det næste punkt, vi fremhæver 

– håndhævelse af fredninger 
 



Håndhævelse af fredninger 



Håndhævelse af fredninger 
Siden 2007 har kommunen ansvar som tilsynsmyndighed for 
fredede arealer.  Derfor: 
• Kommunen skal gå forrest – og overholde fredningerne 
• Al fredninger – inkl af ”Evighedstræer” skal være 

registreret og gjort synlige 
• Tilsyn mod ”uhensigstmæssig” fældning af træer under 

bygge opgaver 
• Byggerierne skal tilpasses naturen – ej omvendt – som fx 

Louisiana (men ikke som tilfældet ”Føtex i Birkerød”!) 
• Naturområder skal plejes og vedligeholdes 
• Der skal være økonomi og ekspertise her  
  



Rudersdal Kommunes Planstrategi 2015 
Afslutningsvis vil vi sige at: 
• Vore Mission er ikke slut før vi har formodning 

om, at vore Vision er taget med på Planstrategi 
og er udmøntet i Kommuneplan – med 
nødvendig beløb til at sikre gennemførelsen af 
projekterne. 

• Vi ved at nogle af forslagene kan klares uden 
problemerr, nogle kræver mere tid. 

• Mange tak fordi I lyttede med og 
• Gode arbejdslyst. 
 



DEN VIDERE PROCES 
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