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Forløbet af den offentlige høring 
 

Forslag til Kommuneplan 2013 for Rudersdal Kommune og en miljøvur-

dering af forslaget har været offentliggjort i 8 uger fra den 6. marts til den 

1. maj 2013. Det har været muligt at fremsætte bemærkninger og indsi-

gelser i perioden.  

 

Der har den 4. april 2013 været afholdt borgermøde om sagen. 

 

Rudersdal Kommune har modtaget 38 indlæg med forslag, bemærknin-

ger og indsigelser, heraf 3 fra offentlige myndigheder, 24 fra organisati-

oner og foreninger, 6 fra virksomheder og 3 fra privatpersoner. 

 

Som noget nyt har brugerne af den digitale plan haft mulighed for at 

kommentere planens enkelte sider, således at kommentaren har kunnet 

læses direkte i tilknytning til den pågældende side. 6 personer har benyt-

tet sig af denne mulighed, og har skrevet 20 kommentarer. Af disse er 

de 18 egentlige bemærkninger til forslaget.  

 

En række bemærkninger kommenterer vedtagne sektorplaner og –

politiker, som allerede har været offentligt fremlagt og debatteret. Disse 

bemærkninger giver som hovedregel ikke anledning til forslag til ændring 

af kommuneplanen.  

 

Under høringsperioden har der været teknikermøde med Miljøministeri-

et, Naturstyrelsen. Naturstyrelsen repræsenterer statens samlede inte-

resser i kommuneplanlægningen. Naturstyrelsen fremsendte bemærk-

ninger er et resultat af mødet. 

Naturstyrelsens bemærkninger indeholder en redegørelse for de statsli-

ge interesser samt de forslag ændringer, som er en forudsætning for 

statens godkendelse af forslaget til kommuneplan. 
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Samlet oversigt over ændringer til Forslag til 
Kommuneplan 2013 
 

På baggrund af nedenstående gennemgang af de indkomne bemærk-

ninger foreslås følgende emner ændret, idet der ikke er medregnet min-

dre sproglige fejl og småkorrektioner samt forslag til ændring af anden 

planlægning end kommuneplanen.  

 

Ny tekst er skrevet med kursiv. Relevante links er markeret med symbo-

let: » : 

 

Kulturmiljø og bevaring og arkitektur 

1. I opslaget » Kulturmiljø, bevaring og arkitektur/Målsætninger indsæt-

tes byområder i tekstens 1. punkt: ”at der i forvaltningen og formid-

lingen af kulturarven tages vare på fredede og bevaringsværdige 

bygninger og byområder, kirker og deres omgivelser, fredede for-

tidsminder, sten- og jorddiger, kulturhistoriske interesseområder, 

m.v.”, samt sidste punkt 

”at der i lokalplanlægningen og sagsbehandlingen tages vare på fre-

dede og bevaringsværdige bygninger og byområder, kirker og deres 

omgivelser.” 

 

2. Overordnede regionale landskabsinteresser 
I opslaget » Overordnede regionale landskabsinteresser følgende 

indsættes efter 1. afsnit: Fingerplanens regler for de grønne kiler er 

beskrevet i afsnittet » Sammenhænge/Fingerplan 2013/De grønne 

kiler. 

 

Kystnærhed 

3. » Arealanvendelseskortet i Kommuneplan 2013 suppleret med 

grænsen for kystnærhedszonen erstatter kortet » Kystnærhedszo-

nen. 

Teksten i opslaget » Kystnærhed ændres, således  

- at 3. afsnit erstattes af teksten: Kortet Kystnærhedszonen viser 

hvilke arealer, der er udlagt til byformål, og hvilke der er reserveret til 

rekreative formål samt landområde.  De arealer i kystnærhedszonen 

der er udlagt til rekreative formål og landområde, friholdes for yderli-

gere udlæg til bymæssig bebyggelse og anvendelse. Arealerne er i 

vidt omfang omfattet af restriktioner, der begrænser den mulige an-

vendelse og bebyggelse, se kortene »Den grønne struktur, »Natura 

2000 områder og spredningskorridorer, »Særlige værdifulde land-

skaber, » Beskyttet natur, og  

- at 1. sætning i sidste afsnit formuleres: Henriksholm er det eneste 

kystnære område, der er udlagt til byudvikling.  

 

Naturværdier 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Maalsaetninger.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Overordnede_regionale_landskabsinteresser.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge/Fingerplan_2012/De_groenne_kiler.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge/Fingerplan_2012/De_groenne_kiler.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur/Hovedstruktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kort_kystnaerhedszonen.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kort_kystnaerhedszonen.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kystnaerhed.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur/Kort_Den_groenne_struktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kort_saerlige_vaerdifulde_landskaber.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kort_saerlige_vaerdifulde_landskaber.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_beskyttet_natur.aspx
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4. Nederste afsnit i opslaget »Spredningskorridorer erstattes med: Der 

udpeges potentielle økologiske forbindelser i forbindelse med en ny 

planstrategi. 

 

Jordbrug 

5. Kortet »Jordbrug udgår, og retningslinjen sidste afsnit på siden 

»Jordbrug/Retningslinjer udgår, og følgende tekst tilføjes: 

De større sammenhængende områder med overvejende jordbrugs-

anvendelse ligger i kilen fra Sjælsø over Høsterkøb, Sandbjerg og 

mellem motorvejen og Trørød, se »Hovedstrukturkort.  

I Statsforvaltningens jordbrugsanalyse 2012 er kommunen udpeget 

som et område med ubetydelig husdyrproduktion og ubetydelig land-

brugsdrift. 

Landbrugsejendommene er som gennemsnit forholdsvis store, over 

125 ha. 

Den overvejende arealanvendelse er planteavl eller blandet planteavl 

og husdyrhold. Størrelsen af husdyrholdene på bedriftsniveau over-

stiger ikke 75 dyreenheder, og husdyrtrykket er overalt under 0,2 dy-

reenheder/ha. 

Driften af markerne er hovedsagelig permanent græs eller græs-

marksplanter. 

 

Skove 

6. Udpegninger til skovrejsning udgår af kommuneplanen. Se kortet » 

Skove. 

 

Vandløb, søer og kyst 

7. De relevante retningslinjer fra den statslige vandplan indarbejdes 

som læsbar tekst i PDF-udgaven af kommuneplanen. 

 

Klima og Energi 

8. Første afsnit i opslaget » Klimatilpasning ændres således:  

Ifølge en aftale mellem staten og kommunerne skal alle kommuner 

udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. 

Et forslag til kommuneplantillæg med en klimatilpasningsplan vedta-

ges til offentlig høring inden udgangen af 2013.  

Processen indledes med en debat om ideer og forslag. 

Planen skal herefter kortlægge risikoen for oversvømmelse, risiko-

vurdere, prioritere indsatsen, samt koordinere denne indsats med de 

øvrige kommuner i vandoplandet. 

 

Erhverv 

9. Følgende indarbejdes i opslaget » Erhverv fra 2. afsnit:  

Klyngedannelser og netværker skal understøttes gennem samling af 

særlige erhvervsgrupper som forskning, service og håndværk, og 

gerne med så bred en sammensætning som mulig for at fremme in-

novation og tværfagligt samarbejde. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Spredningskorridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Jordbrug/Kort_jordbrug.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Jordbrug/Retningslinjer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur/Hovedstruktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Skove/Kort_skove.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi/Klimatilpasning.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
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Kommunen vil fortsat arbejde for at forbedre vilkår for mindre, eksi-

sterende og nye virksomheder, samt styrke tiltrækningskraften for 

etablering af nye virksomheder indenfor de gældende planlæg-

ningsmæssige rammer. 

10. I opslagene » Erhverv/Stationsnærhed nederst og » Er-

hverv/Generelle rammer efter 3. afsnit, indføjes: For de stationsnære 

områder, der er placeret uden for det stationsnære kerneområde ind-

til 600 m fra stationen, skal der i kommuneplantillæg redegøres for, 

hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler, der skal 

tages i brug for at sikre en trafikal adfærd som i de stationsnære ker-

neområder. 

 

Detailhandel 

11. I opslaget » Retningslinjer/Butikker der alene forhandler pladskræ-

vende varer indsættes følgende som 3. afsnit: 

 - Det maksimale bruttoetageareal til butikker, der forhandler særligt 

pladskrævende varer i området ved Birkerød Kongevej, er 25.000 

m2.  

- Det maksimale bruttoetageareal til butikker, der forhandler særligt 

pladskrævende varer i området ved Nærum Hovedgade, er 10.000 

m2. 

 

Rammer 

12. I de berørte rammeområder foreslås tilføjet rammebestemmelsen 

Notater: Området er stationsnært. For de dele af området, der ligger 

uden for det stationsnære kerneområde skal der i kommuneplantil-

læg redegøres for hvilke supplerende virkemidler, der skal sikre trafi-

kale effekter svarende til det stationsnære kerneområde. 

13. I opslaget » Børn og unge/Generelle rammer ændres den generelle 

ramme, 2. afsnit, til: ”Mindre børneinstitutioner og andre formål rettet 

mod børn og unge, herunder vuggestue, børnehave, integreret insti-

tution, hjemmeundervisning og andre institutioner for børn og unge, 

på ejendomme på maksimalt 2.500 m2 grundareal og med en bebyg-

gelsesprocent på maks. 35 kan indpasses i områder udlagt til bolig-

formål. 

14. Anvendelsesbestemmelsen for rammeområde Ravnsnæs, » Ram-

mer/Boligområder/Hø.B1 suppleres med: Åben lav boliger. På matr. 

nr. 6da Ravnsnæs kan der etableres butikker til detailhandel til om-

rådets daglige forsyning. Maks. butiksbruttoetageareal er 200 m2. 

Maks. butiksstørrelse er 200 m2.   

15. Anvendelsesbestemmelsen for rammeområde Øverødvej, » /Blandet 

bolig og erhverv/Gh.BE1 suppleres med: Åben lav boliger med ud-

valgsvarebutikker, mindre håndværksvirksomheder, o.lign. Maks. bu-

tiksbruttoetageareal er 200 m2. Maks. butiksstørrelse er 200 m2. 

16. Rammebestemmelsen for » Gh.C1 ændres således, at bebyggel-

sesprocenten hæves fra 40 til 60, parkeringsnormen fastsættes til 

1plads pr. 50 m2, og områdegrænsen flyttes 4,2 m mod nordøst. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv/Stationsnaerhed.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv/Generelle_rammer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv/Generelle_rammer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Retningslinjer/Butikker_der_alene_forhandler_pladskraevende_varer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Retningslinjer/Butikker_der_alene_forhandler_pladskraevende_varer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge/Generelle_rammer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Hoe_B1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Hoe_B1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Gh_BE1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Gh_BE1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Centeromraader/Gh_C1.aspx
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17. Rammebestemmelserne for område » Sk.R1 ændres således, at der 

ikke kan etableres yderligere selvstændig bebyggelse undtagen til 

drift og tekniske anlæg (pumpestation m.v.). Den maksimale bebyg-

gelsesprocent fastsættes til 1 for området som helhed. 

18. Geels Næs i Vejlesø, matr. nr. 15g, overflyttes fra rammeområde » 

Ho.B9, Vejlesøvej, til » Ho.R10, Furesøpark, Malmmosen og Vejlesø. 

19. Anvendelsesbestemmelsen for Frydenholm, rammeområde » Ho.D2, 

ændres til: Institutioner og offentlige boliger, offentlig administration 

samt offentlige og private sundhedsformål. 

20. Anvendelsesbestemmelsen for Ved Grøndalsvej (tidligere Kajerød-

skolen), se Bi.B68, ændres til: Boliger, kultur-, fritids- og sundheds-

formål samt beredskabsstation.   

 

 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Rekreative_omraader/Sk_R1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Ho_B9.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Rekreative_omraader/Ho_R10.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Ho_D2.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B68.aspx
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Resume af indkomne bemærkninger og indsigel-
ser med forvaltningens kommentar 
 

Samtlige bemærkninger og indsigelser er samlet i et selvstændigt notat, 

der kan findes på kommunens hjemmeside, se » Kommuneplan. 

 

Der resumeres i nærværende notat generelt kun konkrete forslag til æn-

dringer, og som hovedregel ikke den argumentation, der eventuelt knyt-

ter sig hertil.  

 

Flere af indlæggene udtrykker generel tilfredshed med planen eller dele 

heraf. Tilkendegivelserne om enighed med forslaget til kommuneplan er 

ikke gengivet. 

 

Forslag til ændringer i Kommuneplan 2013 er skrevet som kursiv.  

 
  

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Planer/Kommuneplan.aspx
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Offentlige myndigheder og virksomheder 

 

1. Miljøministeriet v/Naturstyrelsen 

De statslige myndigheder har ingen indsigelse imod kommuneplanfor-

slaget under forudsætning af, at de ændringer og suppleringer som 

fremgår af aftalenotat af 1. maj 2013 indarbejdes i den endelige kommu-

neplan i forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. 

 

Notatet af 1. maj 2013 om aftalte ændringer og suppleringer i Rudersdal 

Kommuneplan indeholder konklusioner og ændringsforslag, som er re-

sultatet af et møde mellem forvaltningen og Naturstyrelsen:  

 

A. Naturstyrelsen ønsker, at en forbedret PDF-udgave af planen uploa-

des til PlansystemDK. 

B. I redegørelsesteksten og i retningslinjerne samt i relevante rammer 

tilføjes, at ved planlægning for store kontorejendomme inden for det 

stationsnære område, men uden for kerneområdet, skal der udarbej-

des et kommuneplantillæg med angivelse af hvilke supplerende vir-

kemidler, der skal tages i brug inden for det stationsnære område, 

for at sikre en trafikal adfærd, som i de stationsnære kerneområder. 

C. I redegørelsesteksten vil der blive henvist til afsnittet 'Sammenhæn-

ge/Fingerplan 2013/De grønne kiler' - hvor Fingerplanens bestem-

melser er beskrevet og kort er vist. 

D. Arealanvendelseskortet i planforslaget suppleres med grænsen for 

kystnærhedszonen. Redegørelsen suppleres med tekst, der beskri-

ver, hvilke arealer der er friholdt for bebyggelse. 

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

er nyudlæg. 

E. Retningslinjen for butikker der forhandler pladskrævende varer tilret-

tes, så det fremgår, hvad det maksimale bruttoetageareal er fastlagt 

til for hvert af de to områder. 

F. Rammeområde Ravnsnæs (Hø.B1) og Øverødvej (Gh.BE1) tilrettes 

således, at der angives det maksimale bruttoetageareal for nybygge-

ri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål og det 

maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker. 

G. Af kommuneplanen skal det fremgå, at Rudersdal Kommune udar-

bejder forslag til en ny udpegning af potentielle spredningskorridorer 

i forbindelse med den kommende planstrategi. 

H. Enten udgår udpegningerne til skovrejsning af kommuneplanen eller 

afgrænsningen justeres således, at udpegningerne ikke konflikter 

med andre interesser. 

I. I kommuneplanen fjernes kortet, som viser 'Særligt følsomme land-

brugsområder' samt tilhørende retningslinje. Dette skyldes at begre-

bet ikke eksisterer længere i lovgivningen. Redegørelsen for jordbrug 
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suppleres med tekst vedr. landbrugets struktur og manglende grund-

lag for at arbejde med udpegning af områder til store husdyrbrug. 

J. Teksten tilrettes, så det fremgår, at "Et forslag til kommuneplantillæg 

med en klimatilpasningsplan vedtages til offentlig høring inden ud-

gangen af 2013". 

K. Retningslinjer og kort - der tilgås via links, og som er en del af kom-

muneplanen - vil blive sat ind som læsbar tekst i kommuneplanen. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

a) Foreslås taget til efterretning. 

b) I opslagene » Erhverv/Stationsnærhed nederst og 

»Erhverv/Generelle rammer efter 3. afsnit, foreslås indføjet: For de 

stationsnære områder, der er placeret uden for det stationsnære 

kerneområde indtil 600 m fra stationen, skal der i kommuneplantillæg 

redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virke-

midler, der skal tages i brug for at sikre en trafikal adfærd som i de 

stationsnære kerneområder. 

I de berørte rammeområder foreslås tilføjet rammebestemmelsen 

Notater: Området er stationsnært. For de dele af området, der ligger 

uden for det stationsnære kerneområde skal der i kommuneplantil-

læg redegøres for hvilke supplerende virkemidler, der skal sikre trafi-

kale effekter svarende til det stationsnære kerneområde. 
c) I opslaget » Overordnede regionale landskabsinteresser foreslås 

følgende indsat efter 1. afsnit: Fingerplanens regler for de grønne ki-

ler er beskrevet i afsnittet » Sammenhænge/Fingerplan 2012/De 

grønne kiler. 

d) Det foreslås,  

- at » arealanvendelseskortet i Kommuneplan 2013 suppleret med 

grænsen for kystnærhedszonen erstatter kortet» kystnærhedszonen. 

Teksten i opslaget » Kystnærhed ændres, således  

- at 3. afsnit erstattes af teksten: Kortet Kystnærhedszonen viser 

hvilke arealer der udlagt til byformål, og hvilke der er reserveret til 

rekreative formål samt landområde.  De arealer i kystnærhedszonen 

der er udlagt til rekreative formål og landområde, friholdes for yderli-

gere udlæg til bymæssig bebyggelse og anvendelse. Arealerne er i 

vidt omfang omfattet af restriktioner, der begrænser den mulige an-

vendelse og bebyggelse, se kortene »Den grønne struktur, »Natura 

2000 områder og spredningskorridorer, »Særlige værdifulde land-

skaber, » Beskyttet natur, og  

- at 1. sætning i sidste afsnit formuleres: Henriksholm er det eneste 

kystnære område, der er udlagt til byudvikling.  

e) I opslaget » Retningslinjer/Butikker der alene forhandler pladskræ-

vende varer foreslås indsat følgende som 3. afsnit: 

 - Det maksimale bruttoetageareal til butikker, der forhandler særligt 

pladskrævende varer i området ved Birkerød Kongevej, er 25.000 

m2.  

- Det maksimale bruttoetageareal til butikker, der forhandler særligt 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv/Stationsnaerhed.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv/Generelle_rammer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Overordnede_regionale_landskabsinteresser.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge/Fingerplan_2012/De_groenne_kiler.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge/Fingerplan_2012/De_groenne_kiler.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur/Hovedstruktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kort_kystnaerhedszonen.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kystnaerhed.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur/Kort_Den_groenne_struktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kort_saerlige_vaerdifulde_landskaber.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Kort_saerlige_vaerdifulde_landskaber.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_beskyttet_natur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Retningslinjer/Butikker_der_alene_forhandler_pladskraevende_varer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Retningslinjer/Butikker_der_alene_forhandler_pladskraevende_varer.aspx
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pladskrævende varer i området ved Nærum Hovedgade, er 10.000 

m2.  

f) Det foreslås, at anvendelsesbestemmelsen for rammeområde 

Ravnsnæs, »Rammer/Boligområder/Hø.B1 udformes således: Åben 

lav boliger. På matr. Nr. 6da Ravnsnæs kan der etableres butikker til 

detailhandel til områdets daglige forsyning. Maks. butiksbruttoetage-

areal er 200 m2. Maks. butiksstørrelse er 200 m2. Det foreslås, at 

anvendelsesbestemmelsen for rammeområde Øverødvej, »/Blandet 

bolig og erhverv/Gh.BE1 udformes således: Åben lav boliger med 

udvalgsvarebutikker, mindre håndværksvirksomheder, o.lign. Maks. 

butiksbruttoetageareal er 200 m2. Maks. butiksstørrelse er 200 m2. 

g) Det foreslås, at nederste afsnit i opslaget »Spredningskorridorer er-

stattes med: Der udpeges potentielle økologiske forbindelser i for-

bindelse med en ny planstrategi. 

h) Det foreslås, at de små udpegninger på ca. 9 ha til skovrejsning ud-

går af kommuneplanen. Se kortet » Skove.   

Der er potentielle konflikter i forhold til kulturmiljøinteresser ved Iste-

rød landsby, Særlige værdifulde landskaber og beskyttet natur, idet 

en eksisterende sø berøres. Arealinteresser i forbindelse med Hel-

singørmotorvejens udvidelse berøres også. 

i) Det foreslås taget til efterretning, at kortet »jordbrug udgår, og at ret-

ningslinjen sidste afsnit på siden »Jordbrug/Retningslinjer udgår, idet 

SFL-områder (særligt følsomme landbrugsområder) ikke længere 

eksisterer som begreb. Følgende tekst tilføjes: 

De større sammenhængende områder med overvejende jordbrugs-

anvendelse ligger i kilen fra Sjælsø over Høsterkøb, Sandbjerg og 

mellem motorvejen og Trørød, se »Hovedstrukturkort.  

I Statsforvaltningens jordbrugsanalyse 2012 er kommunen udpeget 

som et område med ubetydelig husdyrproduktion og ubetydelig 

landbrugsdrift. 

Landbrugsejendommene er som gennemsnit forholdsvis store, over 

125 ha. 

Den overvejende arealanvendelse er planteavl eller blandet plante-

avl og husdyrhold. Størrelsen af husdyrholdene på bedriftsniveau 

overstiger ikke 75 dyreenheder, og husdyrtrykket er overalt under 0,2 

dyreenheder/ha. 

Driften af markerne er hovedsagelig permanent græs eller græs-

marksplanter. 

j) Det foreslås at første afsnit i opslaget »Klimatilpasning ændres såle-

des:  

Ifølge en aftale mellem staten og kommunerne skal alle kommuner 

udarbejde en klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013. 

Et forslag til kommuneplantillæg med en klimatilpasningsplan vedta-

ges til offentlig høring inden udgangen af 2013.  

Processen indledes med en debat om ideer og forslag. 

Planen skal herefter kortlægge risikoen for oversvømmelse, risiko-

vurdere, prioritere indsatsen, samt koordinere denne indsats med de 

øvrige kommuner i vandoplandet. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Hoe_B1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Gh_BE1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Gh_BE1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Spredningskorridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Skove/Kort_skove.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Jordbrug/Kort_jordbrug.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Jordbrug/Retningslinjer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur/Hovedstruktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi/Klimatilpasning.aspx
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k) Det foreslås, at de relevante retningslinjer fra den statslige vandplan 

indarbejdes som læsbar tekst i kommuneplanen. 

 

 

2. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 

Forsvaret har ingen bemærkninger til Kommuneplan 2013.  

 

3. Freja ejendomme A/S 

Freja ejendomme er et statsligt ejet aktieselskab, der hører under Fi-

nansministeriet. 

 

Rammer 
Freja foreslår, at anvendelsesbestemmelserne for rammeområdet Nord 

for Henriksholms Allé – det østlige område » Ve.E3 ændres fra  

”Erhvervs- og boligområde” med mulighed for: ”Liberalt erhverv, admini-

stration, hotel, restaurant, undervisning, offentlige pleje- og botilbud, 

sundhedsorienterede virksomheder som hospital, motions- og sund-

hedscenter m.v., kultur- og idrætsformål og boliger.” til  

”Bolig- og erhvervsområde” med mulighed for: ”Boliger, liberalt erhverv, 

administration, hotel, restaurant, undervisning, offentlige pleje- og botil-

bud, sundhedsorienterede virksomheder som hospital, motions- og 

sundhedscenter m.v., kultur- og idrætsformål”.  

 

Derudover ønskes det maksimale antal etager ændret fra 3 til 4 – dog, 

med en maksimal bygningshøjde svarende til den nuværende admini-

strationsbygning. 

 

Endelig ønskes matrikel 1 av, Vedbæk By indlemmet i det nye ramme-

område af hensyn til en mere hensigtsmæssig afgrænsning af delområ-

de 2.  

 

Forvaltningens kommentar: 

I de gældende rammebestemmelser er hovedformålet for området er-

hverv og ikke som antydet i ansøgningen blandet bolig- og erhvervsfor-

mål.  

Det vurderes, at den foreslåede ændring af anvendelsesbestemmelsen 

er så vidtgående, at den ikke er indeholdt i de rammer for kommunepla-

nens indhold, som Planstrategi 2011 beskriver. 

 

Det foreslås, at der gennemføres en forhøring med indkaldelse af ideer 

og forslag forud for en ændring af kommuneplanlægningen af arealet. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Ve_E3.aspx
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Organisationer og foreninger 

 

4. Gl. Holte Boligselskab 

Boligselskabet ønsker at udvide lokalcentret i Gl. Holte, således at ram-

meområde »Gh.C1 udvides med de parkeringspladser, der ligger på 

matr. nr. 1lp, Gl. Holte i umiddelbar tilknytning til centerområdet. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

En udvidelse af lokalcentret er i overensstemmelse med Kommunalbe-

styrelsens intentioner for området. Forslaget er dog ikke umiddelbart i 

overensstemmelse med Kommuneplanforslaget og den gældende lokal-

plan 42, idet centerområdet foreslås udvidet med en parkeringsplads, 

der hører til boligområdet Skovkanten. 

Det foreslås, at rammebestemmelsen for Gh.C1 ændres således, at be-

byggelsesprocenten hæves fra 40 til 60, parkeringsnormen fastsættes til 

1plads pr. 50 m2, og områdegrænsen flyttes 4,2 m mod øst, idet det for-

udsættes, at der skal udarbejdes en lokalplan før projektet kan realise-

res. Det forudsættes endvidere, at boligbebyggelsen Skovkanten opret-

holder det antal parkeringspladser, som oprindeligt er godkendt, og at 

parkeringspladserne til centret og til boligbebyggelsen sammenbygges til 

en samlet plads.  

   

5. Vi elsker vores by 

A. Foreningen vil gerne se resultaterne af den kommende registrering 

af bevaringsværdige bebyggelser inden kommuneplanens endelige 

vedtagelse. 

B. Foreningen udtrykker principiel modstand mod begreberne stations-

nært kerneområde og stationsnært område. 

C. Der ønskes styrkelse af en nord-sydgående grøn forbindelse tværs 

gennem Birkerød. 

D. Der ønskes bygget boliger til unge under uddannelse og børnefami-

lier som er økonomisk overkommelige. 

E. Der ønskes dialog om fremtidige byggeprojekter i Birkerød Bymidte 

samt 3D-visualiseringer. 

F. Der ønskes intet nyt boligbyggeri i eksisterende parker og grønne 

områder.  

G. Der ønskes, at fortætning skal ske under maksimalt hensyn til bebo-

ere, trafik og dyreliv. 

H. Det påpeges, at der mangler busforbindelse fra området ved den 

tidligere Kajerødskole. 

I. Der ønskes opretholdt mulighed for boligbyggeri langs Birkerød 

Kongevej og Bistrupvej på trods af evt. støjbelastning. 

J. Der ønskes etableret faciliteter og forbedring af den kollektive busbe-

tjening af Birkerød bymidte.  

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Centeromraader/Gh_C1.aspx
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K. Trafiksikkerheden ved Teglporten, Stationsvej og Stiholmsvej ople-

ves ikke som tilfredsstillende. 

L. Det foreslås, at kommuneplanens målsætninger ledsages af en 

tekst, der sikrer foranstaltninger til målsætningernes opfyldelse. 

M. Der foreslås 4 stiforløb: Et fra Sjælsø til Hestkøbgård gennem bymid-

ten, et fra Mantziusgården til Birkerød Gymnasium, et ved den tidli-

gere Kajerødskole, og et gennem Dumpedalen.  

N. Birkerød Lokalhistorisk Museum og Arkiver ønskes nævnt sammen 

med en målsætning om sikring og offentliggørelse af samtlige arkiva-

lier i kommunen.  

 

Forvaltningens kommentarer 

En del af bemærkningerne relaterer sig til visionsplanen for Birkerød 

bymidte, som er et ideoplæg til videre borgerinddragelse og planlæg-

ning. Nedenfor kommenteres de dele af gruppens bemærkninger, der 

kan henføres til kommuneplanen.   

a) Den kommende registrering af bevaringsværdig bebyggelse vil blive 

fremlagt til høring som et tillæg til Kommuneplan 2013. 

b) Det er et lovkrav, at kommuneplanen overholder Fingerplanens reg-

ler for stationsnært kerneområde og stationsnært område, herunder 

de præcise afstandskrav på 600 og 1200 m. 

c) Den omtalte grønne forbindelse er et væsentligt element i visions-

planen.  

Kommuneplanens udpegning af spredningskorridorer indeholder dog 

kun de vigtigste overordnede biologiske interesseområder. Det mere 

finmaskede net af grønne forbindelser har også en betydning, men 

bør sikres gennem den detaljerede planlægning i form af bydelsplan, 

lokalplan eller plejeplan.  

d) Kommuneplanen kan regulere boligtyper, men ikke indeholde regler 

om økonomiske forhold eller ejerforhold. 

e) Større fremtidige byggeprojekter vil blive fremlagt til offentlig høring i 

forbindelse med lokalplanlægningen. Visualiseringen vil afhænge af 

projektets karakter. 

f) Kommuneplanen fastlægger, hvor der kan bygges nyt boligbyggeri, 

og hvor der er grønne områder. Visionsplanens bebyggelsesforslag 

er placeret på parkeringsareal og ikke på parkareal. 

g) Den gældende lovgivning indeholder regler, der sikrer en række 

hensyn ved fortætning af bycentrene. Udover dette vil der ske en af-

vejning af de rimelige hensyn og interesser, som er aktuelle i den 

pågældende situation. 

h) Forslagene om forbedring af busdriften behandles i Kommunens 

busplan i Teknik og Miljøudvalget. Hvert år fastlægges busbetjenin-

gen gennem en busbestilling til Movia. Bestillingen er baseret på tæl-

linger af benyttelsen af busruterne. Bemærkningen vil indgå i de 

kommende bestillinger. 

Der planlægges etableret en fleks-bus, der betyder, at der kan køres 

på bestilling fra dør til dør. 
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i) Det er et krav i kommuneplanen, at boliger skal støjisoleres, hvis de 

etableres op ad støjende anlæg. 

j) Se h). 

k) Den detaljerede regulering af trafikforhold sker i bydels- og lokalplan-

lægningen samt i trafikhandlingsplanen. 

l) Kommuneplanens målsætninger er grundlaget for Kommunens øvri-

ge planer og beslutninger om konkrete foranstaltninger. Kommunal-

bestyrelsen har pligt til at søge kommuneplanen realiseret.  

m) Det foreslås, at foreningens to første forslag til stiforløb indgår i by-

midteplanlægningen. De to sidstnævnte stier er allerede realiserede. 

n) Kommunen huser en lang række private foreninger, som hver især 

ikke er nævnt i kommuneplanen, bl.a. fordi de ikke har selvstændig 

betydning for kommuneplanens retningslinjer eller rammer.  

 

6. Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal 

Foreningen forventer, at kommunen i højere grad skal følge op på hen-

sigtserklæringer vedrørende naturværdier samt sin tilsynsforpligtelse på 

naturområdet. 

Foreningen foreslår etablering af en spredningskorridor mellem Sjælsø 

og Rude Skov, således at der er sammenhæng mellem alle sprednings-

korridorerne i kommunen, se Natura 2000 områder og spredningskorri-

dorer. 

Foreningen anmoder om dialog om klimatilpasningsplanen inden et for-

slag sendes i høring. 

 

Forvaltningens kommentarer 

Det foreslås, at foreningens forslag om etablering af nye spredningskor-

ridorer indgår i arbejdet med udpegning af potentielle spredningskorrido-

rer i forbindelse med en ny planstrategi, se bemærkning 1, g). 

 

Det foreslås, at dialogen omkring klimatilpasningsplanen følger de nor-

male høringsprocedurer for tillæg til kommuneplanen. Dette betyder, at 

der iværksættes en forudgående høringsprocedure om klimatilpasnings-

planen inden at et egentligt forslag bliver fremlagt i offentlig høring.  

 

7. Nordsjællands Landboforening 

A. Landbruget ønskes indtænkt i kommunens værdigrundlag. Landbru-

get opfattes som vigtigt for landskabet og naturplejen. 

B. Der foreslås, at landbruget leverer lokalt producerede fødevarer til 

institutionerne, skolehaver og energi baseret på biomasse og affald. 

C. Foreningen mener, at kommunen skal udpege værdifulde land-

brugsområder, idet man mener at udpegningen ikke kan baseres på 

jordbrugsanalyser og jordbonitet. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
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D. Foreningen udtrykker bekymring over om bevaringen af kommunens 

kulturarv kan stå i vejen for den erhvervsmæssigt nødvendige udvik-

ling af landbruget. 

E. Foreningen foreslår anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygnin-

ger til byerhverv. 

F. Det henstilles at der ikke planlægges yderligere adgangsveje, der 

kan begrænse den almindelige landbrugsdrift. 

G. Man ønsker kun gennemført vådområdeprojekter som målrettet tiltag 

med et dokumenteret behov for og evne til tilbageholdelse af næ-

ringsstoffer. 

 

Forvaltningens kommentarer 

a) Kommunalbestyrelsen opfatter ikke kommunen som en landkommu-

ne, men som en bokommune i storbyområdet. Se bemærkningerne 

til 1, i). I Statsforvaltningens jordbrugsanalyse 2012 er kommunen 

udpeget som et område med ubetydelig husdyrproduktion og ubety-

delig landbrugsdrift.  

b) Forslagene om brug af lokale produkter og skolehaver er ikke i mod-

strid med og kan realiseres indenfor rammerne af kommuneplanen. 

Forslaget om energianlæg på biomasse kræver en højere grad af 

konkretisering, før det kan indgå i kommuneplanarbejdet. 

c) Ifølge Statsforvaltningens jordbrugsanalyse er der ikke værdifuld 

landbrugsjord i Rudersdal kommune. 

d) Intensionerne om at bevare kulturarven er efter Kommunalbestyrel-

sens opfattelse ikke til hinder for en erhvervsmæssig udnyttelse af 

landområdet. 

e) Kommunalbestyrelsen ønsker ikke, at der etableres mere erhverv i 

landzonen, jf. den overordnede politik: at beskytte det åbne land og 

fastholde en adskillelse af by og land.  

Landzonen i Rudersdal Kommune er primært et fritids- og oplevel-

seslandskab på grund af beliggenheden i storbyområdet.  

f) Fremtidige adgangsveje vil blive planlagt under hensyntagen til 

landbrugsdriften. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal der ved 

etablering af stinettet i videst mulig omfang tages hensyn til arealer-

nes skel, beplantninger og topografi. 

g) Vådområdeprojekter vil kun blive gennemført hvis undersøgelser 

godtgør, at de har en positiv effekt. 

 

8. Handicaprådet 

Rådet har tillid til at handicappolitikken vil blive prioriteret og være i fokus 

i fremtidige analyser. 

Rådet ser frem til en udvikling med øget handicaptilgængelighed i natu-

ren, rekreative områder, til bygninger og parkeringsanlæg. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Ingen bemærkninger 
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9. Skodsborg Vikingelaug 

Lauget ønsker, at der i Skodsborg Strandpark, rammeområde » Sk.R1, 

sikres mulighed for opførelse af et klubhus på 50-60 m2 ca. 25 m nord 

for strandkiosken i Strandparkens sydlige del. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Det foreslås, at rammebestemmelserne for område Sk.R1 ændres såle-

des, at der ikke kan etableres yderligere selvstændig bebyggelse undta-

gen til drift og tekniske anlæg (pumpestation m.v.).  

Behovet for yderligere klubfaciliteter vil i givet fald kunne løses som min-

dre tilbygninger til eksisterende bygninger.  

Det vurderes, at der ikke vil være mulighed for at opnå dispensation fra 

strandbyggelinjen til en ny selvstændig klubbygning. 

 

10. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »Vandmiljø/redegørelse, og indhol-

det af spildevandsplanen, idet der ønskes øget nedsivning og fastsat et 

maksimum på ét årligt overløb forårsaget af ekstremregn. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Bemærkningen handler om indholdet i spildevandsplanen, som har væ-

ret i offentlig høring fra den 6. februar til den 4. april 2013. 

 

11. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »Vejhierarkiet og trafikafviklingen.  

Gruppen mener, at Vasevej ikke har eller vil få den fornødne kapacitet 

som overordnet trafikvej. Vasevej bør ikke gøres mere tillokkende end 

den allerede er. 

  

Forvaltningens kommentarer: 

Spørgsmålet om Vasevejs udvidelse har tidligere været fremlagt til of-

fentlig debat i forbindelse med udsendelse af et Kommuneplantillæg 

med VVM-redegørelse. Sagen forventes afgjort af Kommunalbestyrel-

sen i 2013. 

 

12. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »Børn og unge/Strukturtilpasning. 

Gruppen sætter spørgsmål ved sammenhængen mellem skolestørrelse 

og undervisningskvalitet. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Rekreative_omraader/Sk_R1.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik/Veje/Vejhierakiet_og_trafikafviklingen.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge/Strukturtilpasning%20paa%20skoleomraadet.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
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Skolestrukturen og principperne for denne er besluttet af Kommunalbe-

styrelsen og indgår i Planstrategi 2011 som grundlag for Kommuneplan 

2013. 

 

13. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »Masterplan.  

Nærhedsprincippet ønskes prioriteret i forhold til institutionsstørrelse. 

Gruppen udtrykker forundring over, at børnehuset Eskemosepark er 

nedlagt. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Masterplanen og dens principper er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 

og indgår i Planstrategi 2011 som grundlag for Kommuneplan 2013. 

Se også kommunens ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysi-

ske rammer og placering” samt ”Masterplan for udmøntning af Visionen”. 

Nedlæggelse af Eskemosepark er begrundet at behovet for pladser er 

faldet som en konsekvens af en ændring i SFO-start. Endelig var drifts-

omkostninger høje på grund af huslejen og bygningernes tilstand. 

   

14. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »Børn og unge.  

Der mangler mangfoldighed. De børn der ikke trives i store institutioner 

og skoler kommer i klemme. 

  

Forvaltningens kommentarer: 

Udviklingsprincipperne for skoler og institutioner er vedtaget af Kommu-

nalbestyrelsen og indgår i Planstrategi 2011, som grundlag for Kommu-

neplan 2013. 

 

15. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »Visionerne og de overordnede mål. 

Gruppen ønsker visionen ændret, således at der indgår et punkt om er-

hvervsliv og arbejdspladser.  

  

Forvaltningens kommentarer: 

Visionen er en del af Planstrategi 2011 og indgår som grundlag for 

Kommuneplan 2013. 

 

16. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »lavbundsarealer. 

Der ønskes flere regler for lavbundsarealer, således at bevoksningen 

kan reguleres. Der ønskes planer for retablering af moser og småsøer, 

og nedsivning af regnvand. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge/Masterplan%20for%20dagtilbud%202012-2021.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Visionerne_og_de_overordnede_maal.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Retningslinjer_lavbundsarealer.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
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Forvaltningens kommentarer: 
Kommunen har, jf. naturbeskyttelseslovens § 52 stk. 1, pligt til at pleje 

§3-arealer på kommunal ejendom, hvis disse arealer ikke er fredede. 

Denne pligt gælder dog ikke for søer og vandløb. 

En yderligere pleje af søer og moser vil kræve en beslutning om, at der 

tilføres ekstra ressourcer til dette. 

Nedsivning af regnvand indgår i kommunens spildevandsplanlægning, 

som har været i offentlig høring fra den 6. februar til den 4. april 2013, 

samt i den kommende klimatilpasningsplan, som vil blive fremlagt til hø-

ring ultimo 2013.  

 

17. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden »Kulturmiljøer. 

Vasevejprojektet opfattes som stridende imod målsætningen om at be-

vare gamle vejspor.  

  

Forvaltningens kommentarer: 

Kommunalbestyrelsen har efter en grundig kortlægning i forbindelse 

med Kommuneplan 2009 udpeget 37 kulturmiljøer, herunder historiske 

vejspor. Vasevej indgår ikke i udpegningen af kulturmiljøerne. 

 

 

18. Lokallistens skrivegruppe v/ Thomas N. Feldborg Bruun 

Bemærkningen kommenterer siden »Klima og energi/Alternativ energi . 

Kommunen bør gå foran for så vidt angår energivenligt byggeri. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Energibesparelse i kommunalt byggeri er en vigtig del af Kommunalbe-

styrelsens klima og energipolitik. Kommunen reducerer gennem en 

energispareindsats i egne bygninger og tekniske anlæg det samlede 

energiforbrug.  

 

19. Lokallistens skrivegruppe v/ Thomas N. Feldborg Bruun 

Bemærkningen kommenterer siden »Motionsstier og løjper. 

Kommunen bør sikre lige adgang til naturen i og omkring Rudersdal. 

 

Forvaltningens kommentarer:  

En af målsætningerne i kommuneplanen med det rekreative stisystem er 

at forbedre tilgængeligheden fra byområderne til landskabsområderne. 

Dette fremgår af opslaget Rekreative stier. 

 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Kulturmiljoeer.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi/Alternativ%20energi.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Motionsstier_og_loejper.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
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20. Lokallistens skrivegruppe v/ Thomas N. Feldborg Bruun 

Bemærkningen kommenterer siden » Kollektiv trafik/Målsætninger    

Der ønskes flere p-pladser ved Birkerød Station. Der foreslås opkøb af 

ledig grund. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Spørgsmålene vedrører den fremtidige planlægning for Birkerød bymid-

te. Det foreslås, at synspunkterne indgår i det fremtidige arbejde med 

bymidteplanen. 

 

21. Lokallistens skrivegruppe v/ Thomas N. Feldborg Bruun 

Bemærkningen kommenterer siden » Sammenhæn-

ge/Nabokommunerne. 

Der ønskes dialog med Allerød Kommune om cykelsti på Bregnerødvej 

frem til Høvelte Kaserne. 

  

Forvaltningens kommentarer: 

I Rudersdal Kommune er der cykelstier på Bregnerødvej. For at sikre 

sammenhæng i stinettet burde der være anlagt stier på fortsættelsen af 

Bregnerødvej i Allerød kommune. Det foreslås, at der indledes en dialog 

med Allerød Kommune om sagen, f.eks. i forbindelse med Allerød 

Kommunes kommuneplanforslag. 

 

22. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden » Befolkning og boli-

ger/Befolkningsudviklingen. 

Der ønskes en konstant befolkningssammensætning for at bevare liv i 

kommunen og en jævn udnyttelse af servicetilbuddene. Der skal tiltræk-

kes børnefamilier. Det ses ikke, at den planlagte boligudbygning giver 

anledning til et højere indbyggertal i befolkningsprognosen.  

 

Forvaltningens kommentarer: 

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund bl.a. af en boligprog-

nose. En række andre parametre indgår i befolkningsprognose, såsom 

flytninger, fertilitet og dødelighed. Uanset at en konstant befolknings-

sammensætning ville være optimal i forhold til en rationel udnyttelse af 

servicetilbuddene, har Kommunalbestyrelsen begrænsede muligheder 

for at påvirke befolkningsudviklingen. Der er i Rudersdal kommune af 

arealmæssige grunde ikke er store muligheder for at realisere en ud-

bygning af boligsektoren, der afgørende kan påvirke befolkningsudvik-

lingen, men kommuneplanen indeholder muligheder for omdannelse til 

boligformål på frigjorte arealer. Af nyere områder kan nævnes Kajerød-

skolen og Henriksholm. 

 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik/Kollektiv_trafik/Maalsaetninger.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge/Nabokommunerne.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge/Nabokommunerne.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Befolkningsudviklingen.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Befolkningsudviklingen.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
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23. Lokallistens skrivegruppe v/ Sten Troelstrup 

Bemærkningen kommenterer siden » Fortætning af boligområder. 

Der ønskes større muligheder for fortætning af villaområderne, jf. plan-

lægningen af ny bebyggelse på Furesøkoloniens grund.  

 

Forvaltningens kommentarer: 

Spørgsmål om planlægningen af Furesøkolonien, Bistrupvej 137, er be-

handlet af Byplanudvalget, og der er foreslået en overordnet ramme i 

kommuneplanforslaget. Se ramme for » Bs.B7.  

Det er Kommunalbestyrelsens politik, at bevare den åbne karakter af de 

eksisterende villaområder. 

 

 

24. Trørød Grundejerforening v/Sven Herting 

Grundejerforeningen har i sine bemærkninger valgt at referere til sidetal i 

PDF-udgaven af forslaget til kommuneplan. Forvaltningen har nedenfor 

oversat sidetalsreferencer i ændringsforslagene til links.   

A. Foreningen foreslår, at begrebet akustik medtages under opregnin-

gen af elementer, der er væsentlige for oplevelsen af de smukke 

omgivelser. Bemærkningen refererer til opslaget » Natur miljø og be-

varing.  

B. Det forslås at der medtages værdifulde gadebilleder og bybilleder i 

målsætningerne for kommunens kulturarv. Bemærkningen refererer 

til opslaget » Kulturmiljø, bevaring og arkitektur/Målsætninger.  

C. Det foreslås, at der skal skabes mulighed for at der kan gribes ind 

overfor opførelse af uharmonisk byggeri. Bemærkningen refererer til 

opslaget » Kulturmiljøer. 

D. Der opfordres til at trafikken på trafikvejene gennem Trørød landsby 

(Rundforbivej, Trørødvej, Kohavevej, Gøngehusvej og Langhaven) 

afpasses efter forholdene. Bemærkningen refererer til opslaget » 

vejnet. 

E. Det påpeges, at affaldshåndteringen også omfatter affald på veje, i 

parker m.v.  Bemærkningen refererer til opslaget » Affald. 

F. Foreningen foretrækker flere lave master fremfor færre meget høje. 

Bemærkningen refererer til opslaget » Antennemaster. 

G. Der ønskes fartdæmpning for trafikken gennem Trørød af hensyn til 

sikkerhed og støj. Bemærkningen refererer til opslaget » Støjfore-

byggelse/Veje. 

H. Der ønskes effektive støjskærme / jordvolde og genplantning til be-

skyttelse mod motorvejen. Bemærkningen refererer til opslaget » 

VVM. 

I. Der ønskes muligheder for unge i Trørød, såsom aktivitets- og være-

steder. Bemærkningen refererer til opslaget » Unge. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Fortaetning_af_boligomraader.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bs_B7.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Maalsaetninger.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Kulturmiljoeer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik/Veje/Kort_vejnet.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Affald.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Antennemaster.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Stoejforebyggelse/Veje.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Stoejforebyggelse/Veje.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/VVM.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Unge.aspx
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a) De akustiske forhold behandles i kommuneplanen under emnet: 

/Temaer/Bysamfundet/Tekniske anlæg/Støjforebyggelse. 

b) Det foreslås, at der indsættes byområder i tekstens 1. punkt: ”at der i 

forvaltningen og formidlingen af kulturarven tages vare på fredede 

og bevaringsværdige bygninger og byområder, kirker og deres omgi-

velser, fredede fortidsminder, sten- og jorddiger, kulturhistoriske inte-

resseområder, m.v.”, samt sidste punkt 

”at der i lokalplanlægningen og sagsbehandlingen tages vare på fre-

dede og bevaringsværdige bygninger og byområder, kirker og deres 

omgivelser.” 

c) Regulering af en bebyggelses fremtræden er et lokalplanspørgsmål. 

Den efterspurgte hjemmel kan indarbejdes i en lokalplan. 

d) Hastighedsdæmpning af trafikvejene gennem Trørød er ikke hen-

sigtsmæssigt af hensyn til vejenes funktion som trafikveje. Målinger 

af trafikken kan ikke påvise, at der er behov for regulering af hastig-

hedsmæssige grunde. 

e) Kommunen er enig i at affaldshåndteringen også omfatter affald på 

veje, i parker m.v. 

f) Spørgsmålet om placering, højde og udformning af antennemaster 

afgøres fra sag til sag under iagttagelse af det regulativ som Kom-

munalbestyrelsen har vedtaget. 

g) Se kommentar d). 

h) Spørgsmålet om støjskærme m.v. i relation til udvidelsen af Helsin-

gørmotorvejen varetages indenfor rammerne i den af Folketinget 

vedtagne anlægslov. Kommunen har allerede givet tilladelse til etab-

lering af støjværn i form af jordvolde og andre effektive støjskær-

mende foranstaltninger i forbindelse med udbygningen af Helsin-

gørmotorvejen. Kommunen har stillet vilkår om genbeplantning af 

jordvoldene. Det er Vejdirektoratet, der er overordnet ansvarlig for 

projektet. 

i) Spørgsmålet om flere muligheder for unge er ikke modstridende med 

kommuneplanforslaget. Konkretiseringen af de enkelte tilbud vareta-

ges gennem den mere detaljerede planlægning. Forvaltningen ar-

bejder pt. med et grønt projekt for bydelen, herunder Trørødparken.  

 

25. Rudersdal Erhvervsforening v/ Michael S. Garde  

Bemærkningen kommenterer siden » Erhverv. 

Der foreslås en række yderligere formuleringer, herunder om fremme af 

innovation og samarbejde, sagsbehandlingstider, erhvervsservice, viden 

og kompetence, kultur- og oplevelsesøkonomi samt en målsætning om 

at Rudersdal skal være i top tre blandt kommunerne mht. sikring af jobs. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Formuleringerne er ikke i modstrid med forslaget til kommuneplan.  

Det forslås, at følgende indarbejdes i teksten fra 2. afsnit: 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Stoejforebyggelse.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
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Klyngedannelser og netværker skal understøttes gennem samling af 

særlige erhvervsgrupper som forskning, service og håndværk, og gerne 

med så bred en sammensætning som mulig for at fremme innovation og 

tværfagligt samarbejde. 

Kommunen vil fortsat arbejde for at forbedre vilkår for mindre, eksiste-

rende og nye virksomheder, samt styrke tiltrækningskraften for etable-

ring af nye virksomheder indenfor de gældende planlægningsmæssige 

rammer. 

 

Sagsbehandlingstider for myndighedsopgaver er et led i Kommunalbe-

styrelsens servicemål, og afklares i forbindelse med behandlingen af 

disse. 

Det er fortsat et mål for Kommunen at sikre job og beskæftigelse for alle 

borgere, jf. de vedtagne politikker for beskæftigelse og erhverv. En 

eventuel sammenlignende målsætning for beskæftigelsen vil i givet fald 

skulle behandles som en integreret del af disse politikker. 

 

26. Ejeren og brugere af Parcelvej 45 v/Christian Harlang 

Der ønskes anvendelsesmuligheder for ejendommen Parcelvej 45, der 

giver mulighed for en anvendelse til institutionsformål og hjemmeunder-

visning for i alt maks. 18 børn og unge, og med en maks. bebyggelses-

procent på maks. 35.  

Den eksisterende bebyggelse på ejendommen er en institutionsbebyg-

gelse, der ikke umiddelbart kan anvendes til bolig. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Ejendommen er omfattet af rammebestemmelserne for område » Ho.B5, 

boligformål.  

Det er muligt, som fortsat lovlig anvendelse, at drive en mindre børnein-

stitution under bestemte forudsætninger, jf. kommuneplanens generelle 

rammebestemmelser, se » Børn og unge/Generelle rammer. 

  

Det foreslås, at den generelle ramme ændres, således at hjemmeunder-

visning er mulig i boligområder under de samme forudsætninger som 

betingelserne for at drive en mindre børneinstitution i boligområdet. 

Den generelle ramme, 2. afsnit, er således foreslået ændret til:  

”Mindre børneinstitutioner og andre formål rettet mod børn og unge, 

herunder vuggestue, børnehave, integreret institution og hjemmeunder-

visning, på ejendomme på maksimalt 2.500 m2 grundareal og med en 

bebyggelsesprocent på maks. 35 kan indpasses i områder udlagt til bo-

ligformål.” 

Ændringen vil ikke influere på betingelserne for etablering af større insti-

tutioner. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Ho_B5.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge/Generelle_rammer.aspx
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27. Villingur v/Anne Richardt 

Der ønskes en ridesti fra Gammel Holtevej over marken til Elleslette-

gårdsvej. 

Stistrækningen vil skabe forbindelse mellem Sandbjerg Østerskov og 

Søllerød Naturpark. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Forslaget er ikke i modstrid med kommuneplanen. 

Forslaget foreslås behandlet i forbindelse med en revision af stiplanen. 
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Virksomheder  

28. Direktør Torben Shultz, Kongeegen A/S 

Firmaet ønsker matr. nr. 1av, Vedbæk indlemmet i rammeområde 

Ve.E3. 

 

Forvaltningens kommentarer: 

Se kommentarerne til 3. Freja 

 

29. Thomas Chabert / Chabert VVS 

Der ønskes mulighed for at udnytte ejendommen Øverød 7 til dagligva-

rebutik med et udvidet byggefelt, jf. tidligere ansøgning herom. 

Der tages forbehold for erstatningskrav i tilfælde af at ejendommens an-

vendelsesmuligheder eksproprieres, hvis kommuneplanrammen vedta-

ges. Se » Ho.C3. Rammen indebærer en reduktion af den maksimale 

butiksstørrelse fra 3.500 til 350 m2.   

 

Forvaltningens kommentarer: 

Byplanudvalget besluttede den 8. februar 2012 ikke at give dispensation 

til en ansøgt udvidelse af byggefeltet til brug for en dagligvarebutik. Be-

grundelsen for afslaget var, at der var tale om en væsentlig overskridel-

se af byggefeltet og en forværring af trafikforholdene.   

Begrænsningen af den maksimale butiksstørrelse til maks. 350 m2 vil 

ikke betyde nogen forringelse af mulighederne for at udnytte ejendom-

men til butiksformål. Dette skyldes, at den maksimalt tilladte udnyttelse 

til butikker, m.m. ifølge lokalplan 19.2 kan beregnes til ca. 250 m2, idet 

dette er byggefeltets størrelse. 

 

30. Lotte Høj Andersen og Per Glædesdahl 

Der ønskes etableret 8 boliger på ejendommen Rudevang 24, matr.nr. 

1brc Dronninggård. Ejendommen ligger midt i den tæt lave bebyggelse 

Rudemarken og indeholder 26 garager. 

 

Forvaltningens bemærkninger: 

Ejendommen er omfattet af rammebestemmelserne for område Rude-

marken » Ho.B17. Det skitserede projekt vil medføre en væsentlig over-

skridelse af rammebestemmelserne. Det foreslås, at en fremtidig bebyg-

gelse lokalplanlægges under overholdelse af de gældende rammebe-

stemmelser. Det vurderes som et foreløbigt skøn, at der maksimalt vil 

kunne etableres 3 eller 4 boliger inden for de gældende rammer.  

 

31. Advokat Jacob Schou Midtgaard / Plesner 

Anvendelsen af Hotel Marina ønskes udvidet, og der ønskes drøftelse af 

anvendelsesmulighederne. Der gøres indsigelse mod, at sætningen: 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Centeromraader/Ho_C3.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Ho_B17.aspx
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”Ved eventuelt ophør af anvendelsen, jf. pkt. a kan området kun overgå 

til boligformål” udgår i kraft af kommuneplanforslaget. Se » Ve.E2.  

 

Forvaltningens kommentarer: 

Bestemmelsen om betinget overgang af områdets anvendelse til bolig-

formål er slettet, fordi det ikke har været bestemmelsens formål at hjem-

le mulighed for områdets anvendelse til boligformål, men alene at ud-

trykke en politisk intension om en begrænsning af anvendelsesmulighe-

derne til boligformål i tilfælde af hoteldriftens ophør.  

Forvaltningen vurderer, at fjernelsen af den betingede anvendelse vil 

være en fordel for den nuværende ejer, idet Kommunalbestyrelsen vil 

stå frit i tilfælde af at anvendelsen senere skal ændres. 

Det foreslås, at spørgsmålet drøftes med ansøger. 

 

32. Ejendomsmægler Tina Nordendahl Mathiassen 

Det forslås, at rammebestemmelserne for områderne » Bi.E3 og » Bi.E4 

udvides med mulighed for detailhandel, specielt dagligvarebutik. 

Erhvervsejendommene Toftebakken 2C og 2D ønskes omfattet af ram-

mebestemmelserne for boligområdet Ved Møllevangen og Nobis Mølle, 

se » Bi.B53.   

 

Forvaltningens kommentarer: 

Det vurderes, at de foreslåede ændringer af anvendelsesbestemmelser-

ne er så vidtgående, at de ikke er indeholdt i de rammer for kommune-

planens indhold, som Planstrategi 2011 beskriver. 

Ejendommene ligger godt 300 m fra Birkerød bymidte. Enkeltstående 

butikker må ifølge kommuneplanens retningslinjer ikke ligge nærmere 

end 500 m fra en eksisterende bymidte eller center. Det findes derud-

over ikke hensigtsmæssigt at sprede detailhandelsforsyningen yderlige-

re i Birkerød.   

Den foreslåede placering af butikker kan på den baggrund ikke accepte-

res. 

Det foreslås, at spørgsmålet om erhvervsområdets fremtidige anvendel-

sesmuligheder indgår i den kommende erhvervsanalyse. 

 

33. Ejendomsmægler Tina Nordendahl Mathiassen 

Ejendommene Skovlytoften 1 og Borgmester Schneiders Vej 9 ønskes 

anvendt til en dagligvarebutik. Endvidere ønskes rammebestemmelser-

ne udvidet med liberale erhverv, offentlige formål, institutioner, undervis-

ning, o. lign. Se rammeområdet » Ho.E1.  

 

Forvaltningens kommentarer: 

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Planstrategi 2011. 

Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal den lokale butiksforsyning 

som hovedregel foregå i lokalcentrene. Den foreslåede placering er på 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Ve_E2.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E3.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E4.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B53.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Ho_E1.aspx
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den baggrund ikke hensigtsmæssig. En udvidelse af lokalcentrene i Søl-

lerød og Gl. Holte tilgodeser detailhandelsanalysens anbefaling af en 

udbygning af den lokale dagligvareforsyning i området. 

 

34. Ejendomsselskabet Norden / Uffe Graa-Jacobsen 

Der ønskes dialog omkring en ny anvendelse for TDCs ejendom Rund-

forbivej 190, se Næ.E4.  

 

Forvaltningens kommentarer: 

Foreslås taget til efterretning. 

 

 

  

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E4.aspx
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Privatpersoner 

 

35. Marianne Villumsen 

Bemærkningen kommenterer siden » Spredningskorridorer.  

Der ønskes vist en spredningskorridor mellem Maglemosen og Sand-

bjerg Østerskov. 

 

Forvaltningens kommentarer:  

Det foreslås, at forslaget om etablering af en ny spredningskorridor ind-

går i arbejdet med udpegning af potentielle spredningskorridorer i for-

bindelse med en ny planstrategi, se bemærkning 1, g). 

 

36. Marianne Villumsen 

Bemærkningen kommenterer siden » kulturmiljøer.  

Det tilkendegives, at Vasevejen fra jernbanen til Kongevejen bør være 

kulturmiljø i sammenhæng med Vaserne. 

  

Forvaltningens kommentarer:  

Se kommentarerne til bemærkning 17. 

 

37. Marianne Villumsen 

Bemærkningen kommenterer siden » Vandmiljø  

Spildevandsindsatsen opfattes som meget begrænset. 

 

Forvaltningens kommentarer:  

Bemærkningen indeholder ingen ændringsforslag. Se i øvrigt kommen-

tar til bemærkning 10. 

 

38. Sri Sai Das 

A. Det foreslås, at beboere inddrages i planlægningen, og deres ønsker 

og krav skal tages med i planlægningen. 

B. Der ønskes udlagt arealer til bofællesskaber og enfamiliehuse på 

stationsnære områder i Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk af hen-

syn til befolkningstilvæksten. 

C. Der ønskes en undersøgelse af parkeringsbehovet for pendlere samt 

etablering af et p-hus ved Birkerød Station og parkering for cykler. 

D. Bilister til Idrætscentret bør henvises til p-pladser ved Hovedgaden 

og Toftevangskolen. 

E. Busser til og fra Birkerød station skal køre mindst 2 gange i timen og 

busbetjeningen af Bistrup, Ravnsnæs og Bistrupvang skal forbedres. 

F. Busbetjeningen af Birkerød bymidte skal forbedres med forslag om 

pendulbus. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Spredningskorridorer.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Kort_kulturmiljoeer.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe.aspx?kommentarer=vis#kommentarer
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G. Der ønskes af trafikale grunde ikke leveret varer til Føtex og Netto i 

dagtimerne, men fortrinsvis fra kl. 21 til 6.30. 

 

Forvaltningens kommentarer:  

a) Det er Kommunalbestyrelsens politik for planlægning af byområder, 

at beboerne altid inddrages. Beboernes bidrag til planlægningen bli-

ver behandlet af Kommunalbestyrelsen. Dette er dog ikke ensbety-

dende med at alle beboeres synspunkter altid imødekommes. 

b) Se kommentarerne til bemærkning 22. Der er i kommunen af areal-

mæssige grunde ikke er store muligheder for at realisere en udbyg-

ning af boligsektoren, der afgørende kan påvirke befolkningsudvik-

lingen. 

c) – d). Spørgsmålene vedrører den fremtidige planlægning for Birke-

rød bymidte. Det foreslås, at synspunkterne indgår i det fremtidige 

arbejde med bymidteplanen. 

e)   - f) Se kommentar til bemærkning 5 h).   

g) Af hensyn til de omkringboende ved Føtex er det ikke muligt at stille 

krav om at varelevering kun må foregå i nattetimerne.  

Varelevering til detailhandel er ofte årsag til støjgener i nærliggende 

boligområder. Konkrete støjmålinger viser, at det ved nærliggende 

boligområder ikke er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier for ekstern støj, hvis vareleveringen sker om natten 

eller søn- og helligdage. Derfor bør varelevering ske indenfor tidsin-

tervallet 07-22 mandage til fredage og 07-14 lørdage og slet ikke 

søn- og helligdage af støjmæssige hensyn. 
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Forvaltningens forslag til ændringer 

 

Geels Næs i Vejlesø, matr. nr. 15g, overflyttes fra rammeområde » 

Ho.B9, Vejlesøvej, til » Ho.R10, Furesøpark, Malmmosen og Vejlesø. 

De hidtidige rammer udlægger øen til boligformål. Dette er en fejl, og i 

modstrid med den gældende lokalplan 44, der udlægger øen til offentlige 

rekreative formål. 

 

Ved en fejl er anvendelsesbestemmelsen for Frydenholm, rammeområ-

de » Ho.D2 , ikke justeret i overensstemmelse med lokalplan 230 og til-

læg nr. 14 til Kommuneplan 2009. Ordlyden ændres til: Institutioner og 

offentlige boliger, offentlig administration samt offentlige og private 

sundhedsformål. 

 

Det foreslås, at anvendelsesbestemmelsen for Ved Grøndalsvej (tidlige-

re Kajerødskolen), se Bi.B68, udvides med beredskabsstation, af hen-

syn til den eksisterende beredskabsstation Birkerød Kongevej 160. Om-

rådet anvendelsesbestemmelse vil blive Boliger, kultur-, fritids- og sund-

hedsformål samt beredskabstation.   

 
  

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Ho_B9.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Rekreative_omraader/Ho_R10.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Ho_D2.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B68.aspx
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Integration af miljøhensyn i Kommuneplan 2013 
 
Miljørapporten beskriver 3 emner i kommuneplanen, hvor planens be-

stemmelser kan have væsentlige konsekvenser for miljøet:  

1. Området ved Grøndalsvej (Kajerødskolen),  

2. Området ved Skættekæret,  

3. Grundvand. 

 

I miljørapporten til Kommuneplan 2013 er beskrevet foranstaltninger til 

afbødning negative konsekvenser af planen. 

De beskrevne foranstaltninger handler i hovedsagen om sikring af miljø-

hensyn ved lokalplanlægning, plejeplaner, yderligere undersøgelser, 

overvågning, administration og rådgivning. Disse foranstaltninger indgår 

ikke i kommuneplanens retningslinjer og rammer.   

 

Området ved Grøndalsvej (Kajerødskolen) 

I forbindelse med de ændrede rammer for området ved Grøndalsvej » 

Bi.B68 sikrer kommuneplanen den del af det tidligere skoleområde nord 

for bygningerne som grøn kile, ved at det overføres til rekreativt område, 

se » Bi.R28. Kilen kan ikke ibrugtages til yderligere bymæssige anlæg. 

 

Området ved Skættekæret 

Kommuneplanens rammebestemmelser for erhvervsområdet Skovlytof-

ten » Ho.E5 skal forebygge støj og støvforurening for den planlagte bo-

ligbebyggelse på Skættekæret » Ho.D16. 

 
Kommuneplan 2013 ændrer rammerne for Skovlytoften, således at an-

vendelsesmulighederne 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.   

 
Grundvand  
Kommuneplanens retningslinjer for grundvand, se Grundvand retnings-

linjer, sikrer det nuværende høje beskyttelsesniveau for grundvandet 

 

Ved placering af aktiviteter eller anlæg skal det sikres, at der ikke sker 

forurening af grundvandet. 

 

Da der i kommunen er en fuldstændig udnyttelse af grundvandet, er det 

vigtigt, at vandkvaliteten ikke forringes. Det skal dokumenteres, at der 

ikke er risiko for at føre en forurening igennem beskyttende jordlag ved 

boringer, som efterlader permanente anlæg som f.eks. vertikale jord-

varmeanlæg.  

 

Derudover bør grundvandstruende aktiviteter ikke foregå indenfor 300 m 

af en indvindingsboring eller i de grundvandsdannende områder.  

 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B68.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Rekreative_omraader/Bi_R28.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Ho_E5.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Ho_D16.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe/Grundvand_retningslinjer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe/Grundvand_retningslinjer.aspx
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Der gives som udgangspunkt ikke vandindvindingstilladelser til private 

indenfor forsyningsområdet for vandværkerne. 

 

Vand fra afværgepumpning, grundvandssænkninger og saltholdigt vand 

og lignende, der er uegnet til drikkevandsformål, skal under afvejning af 

lokale forhold søges udnyttet til natur/erhvervsmæssige formål eller lig-

nende, hvor en ringere vandkvalitet kan accepteres. 
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Alternativer 
 

I miljørapporten til Kommuneplan 2013 er beskrevet et 0-alternativ. Et 0-

alternativ er udtryk for, hvordan området vil udvikle sig, hvis kommune-

planen ikke gennemføres, og det forudsættes, at den nuværende an-

vendelse fortsætter. 

 

0-alternativet er den nuværende status og situation med den arealan-

vendelse og de målsætninger og handlemuligheder, der ligger i Kom-

muneplan 2009. Der er ikke fundet eller opstillet andre relevante alterna-

tiver i miljørapporten. 
 

Området ved Grøndalsvej. 

0-alternativet vil være, at skolebygningerne ikke anvendes til folkeskole, 

men til andet formål. 

Konsekvenserne af 0-alternativet er, at der skal foretages investeringer 

for at ombygge og modernisere bygningerne. Dette skyldes, at de eksi-

sterende bygninger ikke er i en hensigtsmæssig energitilstand på grund 

af en dårlig isoleringsstandard. 

En genanvendelse af bygninger og anlæg vil betyde, at det tab af res-

sourcer, som en nedrivning vil medføre, ikke vil forekomme. 

 

Bestemmelserne i Kommuneplan 2013 giver mulighed for opførelse af 

nyt byggeri som lavenergibebyggelse til brug for boliger, kultur-, fritids- 

og sundhedsformål.  

En ny boligbebyggelse kan styrke befolkningsoplandet til Birkerød by-

midte.  

Der kan ved planlægning af bebyggelsen tages højde for risikoen ved 

ekstrem regn.  

Der vil være muligheder for at forbedre den grønne kiles forløb gennem 

området. 

 

Området ved Skættekæret 

Både Kommuneplan 2013 og 0-alternativet for området ved Skættekæ-

ret vil indebære, at der skal træffes foranstaltninger mod forureningen af 

grundvandet. 

Hvis der ikke placeres forureningsfølsom anvendelse i området, er be-

hovet for en oprensning af grunden ikke så akut.  

Anvendelsen af erhvervsområdet nord for området ved Skættekæret vil 

ved 0-alternativet kunne fortsætte som et område med mulighed for mil-

jøbelastende virksomhed op til miljøklasse 4. 

 

Kommuneplan 2013 giver mulighed for, at der kan etableres offentlige 

boliger, som der vil være behov for.  

En ny bebyggelse kan opføres som lavenergibebyggelse, hvilket vil be-

tyde en væsentlig besparelse i det driftsmæssige varmeforbrug i forhold 

til den eksisterende bebyggelse.  
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En ny bebyggelse på arealet kan tage højde for risikoen ved ekstrem 

regn i den sydlige del af området. 

 

Grundvand 

0-alternativet vil potentielt indebære, at der placeres grundvandstruende 

aktiviteter og anlæg i grundvandsdannende områder og tæt ved indvin-

dingsboringer. 

 

Der kan være en øget risiko for, at der ved boringer gennem beskytten-

de 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 la-

vere vandstand i vandløb.  

 

Hvis vand med ringere kvalitet f.eks. fra afværgepumpning, grundvands-

sænkninger og saltholdigt vand ikke bliver anvendt til at opfylde behov, 

hvor en dårligere vandkvalitet er acceptabel, kan der opstå et yderligere 

pres på grundvandsressourcerne.  

 

Kommuneplan 2013 vil sammen med vandplanerne, videreføre de tiltag 

vedrørende beskyttelsen af grundvandskvaliteten, som var fastlagt gen-

nem 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. 

 

Sammenfatning 

Det vurderes, at valget af Kommuneplan 2013 fremfor 0-alternativet gi-

ver mulighed for bedre klima- og energiforhold ved ny bebyggelse sam-

tidig med, at der tilføres områderne anvendelsesmuligheder, som der er 

behov for, og som kan medføre en positiv udvikling i de bydele, som om-

råderne er en del af. 

 

Kommuneplan 2013’s retningslinjer for grundvand tager højde for fremti-

dige potentielle belastninger af grundvandsressourcen og vil fastholde 

det nuværende beskyttelsesniveau for grundvandet og dermed sikre rent 

drikkevand.  
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Overvågning af miljøpåvirkninger 
 

Følgende punkter overvåges for at sikre, at der bliver fulgt op på even-

tuelle miljøproblemer: 

  

Oprensning af grundvandsforurening ved Skættekæret 

Overvågningen af grundvandsforureningen af området ved Skættekæret 

er region Hovedstadens ansvar. Det skal dog sikres, at der ikke gen-

nemføres tiltag i området, der kan vanskeliggøre fremtidige foranstalt-

ninger til oprensning af grunden. 

 

Ingen nye miljøbelastende virksomheder tæt ved Skættekæret. 

Området ved Skættekæret skal sikres mod, at der lokaliseres miljøbela-

stende virksomheder i det erhvervsområde, Skovlytoften, der er nabo 

mod nord. Dette kan gøres enten ved nedlæggelse af forbud mod even-

tuelle 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, Stenhøjgårdski-

len, skal sikre et grønnere præg af arealet, og at det friholdes for yderli-

gere 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 områ-

derne ved Grøndalsvej og Skættekæret indarbejder foranstaltninger, der 

tager højde for risikoen for oversvømmelse ved ekstremregn. 

 

 

 


