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ERHVERVSMINISTERIET

Notat med statens bemærkninger til forslag til kommuneplan 2017 
for Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune har sendt ovennævnte forslag til kommuneplan 
2017 for Rudersdal Kommune i høring i perioden 26. januar 2016 – 29. 
marts 2017.  

Dette notat indeholder de statslige myndigheders mulige indsigelses- el-
ler konfliktpunkter i forhold til varetagelse af de statslige interesser.

Hensigten med dette tekniske notat er, at de statslige myndigheder samler 
de punkter, hvor der kan være mulige indsigelses- eller konfliktpunkter i 
forhold til varetagelse af de statslige interesser. Det er hensigten at så 
mange konfliktpunkter som muligt afklares inden høringsfristens udløb.  

Notatet er et arbejdsredskab, der udbygges under behandlingen af kom-
muneplanforslaget, så alt er samlet i ét dokument. Kommunen får mulig-
hed for at indføje kommentarer til notatet under punktet ”kommunens
bemærkninger”.

Inden indsigelsesfristens udløb vil kommunen modtage et brev med sta-
tens opfølgende bemærkninger er på baggrund af kommunens kommen-
tarer og evt. øvrig dialog. 

Erhvervsstyrelsen - bemærkninger, der ikke fører til indsigelse.  

Fingerplan 2013 - de grønne kiler. 
Det fremgår af Fingerplan 2013, at de grønne kiler skal forbeholdes al-
men, ikke bymæssig friluftsanvendelse og må ikke inddrages til byzone 
eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg, og skal friholdes for yderligere 
bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål 
m.v., jf. Fingerplan 2013 § 17 og planlovens § 5j. Disse anvendelsesbe-
stemmelser skal sikres i kommuneplanlægningen. 

HØRINGSSVAR NR. 1
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Det fremgår bl.a. af planforslagets retningslinjer for de grønne kiler, at 
”Kulturelle anlæg som museer med tilknytning til det åbne land, der er 
arealkrævende og forudsætter nye bygningsanlæg, kan placeres ud fra en 
konkret vurdering, og når det sker efter en samlet plan”.

Erhvervsstyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at det
ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i Fingerplan 2013 at 
placere byfunktioner i form af kulturelle anlæg som museer i de grønne 
kiler. Det fremgår af Fingerplan 2013, at der undtagelsesvist kun kan ske 
udvidelser af eksisterende kulturinstitutioner, som allerede er placeret i 
kilerne, jf. Fingerplanens § 17 stk. 4.   

Det vil være tilstrækkeligt at indføje i planforslagets retningslinjer og 
rammer, at ”de grønne kiler skal administreres i overensstemmelse med 
Fingerplanens regler”. 

Kommunens bemærkninger: 

Fingerplan 2013 - Erhvervsområder – Nærum erhvervsby
Området for Nærum erhvervsby omfatter rammeområderne Næ.E1 
Rundforbivej Nord, Næ.E3 Rundforbivej Syd, NæE4 Skodsborgvej Vest 
og Næ.E5 Skodsborgvej. Erhvervsstyrelsen har konstateret, at området 
udpeges som omdannelsesområde i planforslaget og at hele området med 
undtagelse af rammeområde Næ.E5 får hævet bebyggelsesprocenten til
70%, hvilket giver samlet en mulighed for en udbygning på 12.000 m2.
Det fremgår af planforslaget at de bebyggelsesregulerende bestemmelser 
ændres med henblik på en mere intensiv udnyttelse og etablering af nye 
byrum.  

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der ikke kan lokalplan-
lægges for byfunktioner, som har en intensiv karakter, f.eks. kontor- og 
serviceerhverv eller anden besøgsintensiv anvendelse inden for oven-
nævnte rammeområder, jf. Fingerplanens § 6. Der kan udelukkende pla-
ceres erhvervsbygninger af mindre omfang, dvs. mindre end 1.500 eta-
gemeter indenfor rammeområderne, hvilket bør fremgå af retningslinjer 
og rammer. Eksisterende lokalplaner indenfor områderne kan fortsat rea-
liseres. 

Kommunens bemærkninger: 
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Vejdirektoratet – væsentlige bemærkninger, som kan føre til indsigel-
se.

Det overordnede vejnet
Kommuneplanforslagets tema ”Byer og befolkning” indeholder retnings-
linjer og redegørelse vedrører trafik- og vejforholdene i kommunen. 

Væsentlig bemærkning 
I henhold til krav 3.1.1 i ”Oversigt over statslige interesser i kommune-
planlægningen 2017” skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for 
beliggenheden af trafikanlæg – både statslige og kommunale – og ud-
bygningsmålene herfor. Kravet har hjemmel i planlovens § 11a, stk. 1., 
nr. 4. 

Vejdirektoratet har i den forbindelse noteret sig, at der i planforslaget er
indarbejdet retningslinjer for de veje, som kommunen er myndighed for. 
Disse veje er opdelt i følgende 4 vejkategorier:

− Overordnede trafikveje, 
− trafikveje,
− overordnede lokalveje og 
− lokalveje.

Der er således beskrevet en retningslinje for hver af de ovennævnte fire 
vejkategorier, som de kommunale veje er opdelt i. Vejkategorierne er til-
svarende beskrevet i planforslagets redegørelse og illustreret med for-
skellige signaturer på det tilhørende trafikkort. 

Vejdirektoratet kan imidlertid konstatere, at der mangler retningslinje(-r)
for Helsingørmotorvejen, (statsvej nr. 14, rute E47), og dennes udbyg-
ningsmål, jf. ovennævnte statslige krav 3.1.1 til kommuneplanlægningen. 

Helsingørmotorvejen udgør således den eneste statslige vejstrækning i 
Rudersdal Kommune, og motorvejen udgør sammen med de overordnede 
kommunale trafikveje det overordnede vejnet i kommunen. I sammen-
hæng hermed bør Helsingørmotorvejen beskrives i redegørelsen, og det 
skal i den forbindelse også nævnes, at motorvejsstrækningen Hørholm S. 
– Øverød er udbygget fra 4 til 6 spor i 2016 og, at der ligeledes er planer 
om at udbygge motorvejsstrækningen Isterød – Hørsholm S. fra 4 til 6 
spor. Det bør i den sammenhæng også fremgå, at Vejdirektoratet er myn-
dighed for motorvejen. Helsingørmotorvejen (E47) er på trafikkortet vist 
med en særskilt signatur for ”motorvej”.  
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Kommunens bemærkninger: 

Væsentlig bemærkning 
I henhold til krav 3.1.4 i ”Oversigt over statslige interesser i kommune-
planlægningen 2017” skal arealreservationer til infrastruktur medtegnes 
på kommuneplanens kortbilag. Kravet har hjemmel i planlovens § 11, 
stk. 3. 

Vejdirektoratet kan konstatere, at planforslagets trafikkort mangler op-
lysninger om Fingerplan 2013´s § 25, nr. 3, som vedrører arealreservati-
onen til en mulig udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og 
Øverød fra 4 til 6 spor. Idet den del af motorvejsudvidelsen, som vedrø-
rer vejstrækningen Hørsholm S. – Øverød allerede er blevet anlagt og er 
ibrugtaget i 2016, omfatter arealreservationen herefter udelukkende mo-
torvejsstrækningen Isterød – Hørsholm S. Denne skal fremgå af trafik-
kortet i planforslaget, jf. ovennævnte statslige krav 3.1.4 til kommune-
planlægningen.  

Kommunens bemærkninger: 

Væsentlig bemærkning
I henhold til krav 3.1.5 i ”Oversigt over statslige interesser i kommune-
planlægningen 2017” skal den overordnede infrastruktur og arealreserva-
tioner efter konkrete projekterings- og anlægslove indgå som retningslin-
jer i kommuneplanen. Kravet har hjemmel i planlovens § 11a, stk. 1, nr. 
4 og lovforarbejderne til lov nr. 571 af 24. juni 2005. 

Vejdirektoratet kan konstatere, at der mangler retningslinje(-r) for Hel-
singørmotorvejens planlagte udvidelse, jf. den vedtagne anlægslov for 
udbygning af Helsingørmotorvejen (LOV nr. 528 af 26/05/2010), idet det 
indtil videre kun er udbygningen af motorvejsstrækningen Hørsholm S. – 
Øverød, som er gennemført. Der er således indtil videre ikke fundet stats-
lig finansiering til den planlagte udbygning af den resterende del af mo-
torvejsstrækning Isterød – Hørsholm S. 

Vejdirektoratet finder ikke, at Rudersdal Kommune med det nuværende 
indhold af kommuneplanforslaget i tilstrækkelig grad har lagt den eksi-
sterende statsvej (Helsingørmotorvejen) og den planlagte udbygning her-
af til grund for kommuneplanlægningen som en del af den overordnede 
infrastruktur i kommunen, jf. ovennævnte statslige krav 3.1.5 til kommu-
neplanlægningen. 
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Kommunens bemærkninger: 

Vejdirektoratet – øvrige bemærkninger, som ikke har karakter af ind-
sigelse.

Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at kommuneplanforslagets afsnit ”Areal-
reservationer”, som beskrives under temaet ”Anden planlægning”/ 
”Overordnet planlægning” mangler oplysninger om Fingerplanens areal-
reservation § 25, nr. 3, jf. ovennævnte væsentlige bemærkninger. 

Vejdirektoratet anbefaler derfor, at afsnittet ”Arealreservationer” supple-
res med oplysninger om arealreservationen til den mulige fremtidige ud-
bygning af Helsingørmotorvejen på strækningen Isterød – Hørsholm S. 
Der bør i den forbindelse henvises til temaet ”Byer og befolkning”, hvor-
under retningslinjer og redegørelse for trafik- og vejforholdene behand-
les.

Kommunens bemærkninger: 

Stier
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der med kommuneplanforslaget ikke 
planlægges for nye cykelstier i tilknytning til eller på tværs af statsvejnet-
tet (Helsingørmotorvejen).

Kommunens bemærkninger: 

Byvækstarealer 
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der med kommuneplanforslaget ikke 
udlægges nye arealer til boligbebyggelse. Den fremtidige boligudbygning 
planlægges således at ske indenfor den eksisterende byzone og primært 
ved fortætning og omdannelse af arealer, som frigøres fra tidligere an-
vendelse.

Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at der med kommuneplanforsla-
get ikke udlægges nye arealer til erhvervsformål. Der er således fortsat 
rummelighed i de erhvervsområder, som allerede er udlagt.  
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Kommunens bemærkninger: 

Støj
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at det i kommuneplanforslagets afsnit 
”Støj” under temaet ”Tekniske anlæg” er illustreret på kort, at en korridor 
omkring bl.a. Helsingørmotorvejen er støjbelastet, dvs. at støjniveauet 
omkring motorvejen er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdi for den pågældende arealanvendelse omkring vejen.  

Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at det af retningslinjerne for støj-
forebyggelse bl.a. fremgår, at støjbelastede arealer kun må udlægges til 
støjfølsom anvendelse, hvis den fremtidige anvendelse sikres mod støj-
gener. 

Såfremt Rudersdal Kommune måtte planlægge for ny støjfølsom areal-
anvendelse i områder nær eksisterende støjbelastede veje, bemærker Vej-
direktoratet, at eventuelle krav om støjdæmpning i henhold til lovgiv-
ning, lokalplan eller andre bestemmelser er Vejdirektoratet – som 
vejmyndighed for Helsingørmotorvejen – uvedkommende. Vejdirektora-
tet anbefaler i den sammenhæng, at der, jf. Miljøstyrelsens vejledning fra 
2007, planlægges ud fra en fremtidig trafiksituation med en tidshorisont 
på sædvanligvis 10 år. Der bør således ved planlægningen tages hensyn 
til både den generelle udvikling i trafikken og til den udvikling, som 
konkrete trafikskabende projekter i området måtte generere. 

Kommunens bemærkninger: 

Skovrejsning
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der fortsat er udlagt et område, hvor 
skovrejsning er ønsket, i den nordlige del af kommunen (mellem Ravns-
næsvej og Helsingørmotorvejen). I relation hertil skal Vejdirektoratet gø-
re opmærksom på, at organiseret skovrejsning er omfattet af vejlovens 
vejbyggelinjebestemmelser og forudsætter derfor tilladelse i henhold til 
vejlovens § 40, stk. 2. 

Vejdirektoratet bemærker ligeledes, at det omhandlede skovrejsningsom-
råde, ifølge kortet under temaet ”Land- og skovbrug”, omfatter en del af 
Helsingørmotorvejens areal. Grænserne for skovrejsningsområdet skal
derfor justeres, så området ikke berører motorvejens areal, men blot 
grænser op til skellet mod vejen. Forholdet blev også påtalt i forbindelse 
med Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013, 



11

6/10

Kommunens bemærkninger: 

Støj
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at det i kommuneplanforslagets afsnit 
”Støj” under temaet ”Tekniske anlæg” er illustreret på kort, at en korridor 
omkring bl.a. Helsingørmotorvejen er støjbelastet, dvs. at støjniveauet 
omkring motorvejen er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdi for den pågældende arealanvendelse omkring vejen.  

Vejdirektoratet har ligeledes noteret sig, at det af retningslinjerne for støj-
forebyggelse bl.a. fremgår, at støjbelastede arealer kun må udlægges til 
støjfølsom anvendelse, hvis den fremtidige anvendelse sikres mod støj-
gener. 

Såfremt Rudersdal Kommune måtte planlægge for ny støjfølsom areal-
anvendelse i områder nær eksisterende støjbelastede veje, bemærker Vej-
direktoratet, at eventuelle krav om støjdæmpning i henhold til lovgiv-
ning, lokalplan eller andre bestemmelser er Vejdirektoratet – som 
vejmyndighed for Helsingørmotorvejen – uvedkommende. Vejdirektora-
tet anbefaler i den sammenhæng, at der, jf. Miljøstyrelsens vejledning fra 
2007, planlægges ud fra en fremtidig trafiksituation med en tidshorisont 
på sædvanligvis 10 år. Der bør således ved planlægningen tages hensyn 
til både den generelle udvikling i trafikken og til den udvikling, som 
konkrete trafikskabende projekter i området måtte generere. 

Kommunens bemærkninger: 

Skovrejsning
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der fortsat er udlagt et område, hvor 
skovrejsning er ønsket, i den nordlige del af kommunen (mellem Ravns-
næsvej og Helsingørmotorvejen). I relation hertil skal Vejdirektoratet gø-
re opmærksom på, at organiseret skovrejsning er omfattet af vejlovens 
vejbyggelinjebestemmelser og forudsætter derfor tilladelse i henhold til 
vejlovens § 40, stk. 2. 

Vejdirektoratet bemærker ligeledes, at det omhandlede skovrejsningsom-
råde, ifølge kortet under temaet ”Land- og skovbrug”, omfatter en del af 
Helsingørmotorvejens areal. Grænserne for skovrejsningsområdet skal
derfor justeres, så området ikke berører motorvejens areal, men blot 
grænser op til skellet mod vejen. Forholdet blev også påtalt i forbindelse 
med Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2013, 
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men forholdet blev angiveligt aldrig tilrettet. Det bør ske nu i forbindelse 
med denne kommuneplanrevision, så illustrationen af skovrejsningsom-
rådet er retvisende.

Hvorvidt der vil kunne plantes skov indenfor det areal langs Helsingør-
motorvejen, som er pålagt vejbyggelinjebestemmelser, vil bero på en 
konkret vurdering og forudsætter, at der fremsendes en konkret ansøg-
ning herom til Vejdirektoratet. 

Vindmøller
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i Rudersdal Kommune ikke er ud-
lagt områder til vindmøller, og at der heller ikke med kommuneplanfor-
slaget udlægges sådanne nye områder.

Kommunens bemærkninger:  

Reklamer i det åbne land
Øvrig bemærkning 
Vejdirektoratet har noteret sig, at der i kommuneplanforslagets afsnit 
”Natur” under temaet ”Natur og landskab” er indarbejdet retningslinjer i 
forbindelse med varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresser i kommunen. 

Vejdirektoratet bemærker, at der i sammenhæng hermed ikke nævnes no-
get om beskyttelsen af det åbne land mod reklamer og anden propaganda 
i reklameøjemed. Vejdirektoratet henleder i den sammenhæng opmærk-
somheden på naturbeskyttelseslovens § 21, hvorefter der i det åbne land 
gælder et absolut forbud (dvs. uden mulighed for dispensation) mod op-
stilling af reklamer og andre indretninger i reklameøjemed. Vejdirektora-
tet gør ligeledes opmærksom på, at det er Vejdirektoratet, der fører tilsyn 
med overholdelsen af naturbeskyttelseslovens § 21 for så vidt angår re-
klamer m.v., som opsættes i det åbne land, og som kan ses fra statsvejnet-
tet (her Helsingørmotorvejen). Det er også Vejdirektoratet, der vurderer, 
hvornår et område langs statsvejnettet overgår fra åbent land til bymæs-
sigt bebygget område og dermed, hvornår naturbeskyttelseslovens § 21 
ikke længere finder anvendelse i et område. Rudersdal Kommune admi-
nistrerer som bekendt naturbeskyttelseslovens § 21 for så vidt angår de 
veje i kommunen, som kommunen er vejmyndighed for. 
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Kommunens bemærkninger: 

Kirkeministeriet – Helsingør Stiftsøvrighed – bemærkninger som ikke 
har karakter af indsigelse.
Vedrørende Gl. Holte kirke skal stiftsadministrationen bemærke, at der 
netop har været fremsendt en lokalplan til udtalelse hos den kongelige 
bygningsinspektør, hvor Rudersdal kommune påtænker et byggeri i 3 
etager (højde på ca. 12,5 meter) inden for kirkebyggelinjen på 300 meter 
omkring Gl. Holte kirke. Dette vurderede den kongelige bygningsinspek-
tør ville kunne gennemføres uden væsentlig gene for kirken, idet der alle-
rede er bygninger på ca. 15 og 13 meters højde inden for kirkebyggelin-
jen og der ligger en skov mellem kirken og bebyggelsen. 

Den kongelige bygningsinspektør bemærker dog vedrørende Gl. Holte 
kirke, i sin udtalelse af 22. februar 2017, at den nye kommuneplan nu til-
lader en maksimal højde på nye bygninger på 4 etager modsat 2 etager i 
den gældende kommuneplan.  

Det er stiftsadministrationens opfattelse at en højde på maksimum 3 eta-
ger for nybyggeri inden for kirkebyggelinjen på 300 meter omkring Gl. 
Holte bør tilstræbes. 

Kommunens bemærkninger: 

Miljø- og Fødevareministeriet – Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Varsling af indsigelse mod planforslaget. 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen varsler indsigelse over, at kommunen ik-
ke har udpeget en placering af større husdyrbrug. 

Der henvises til, at der i planforslaget henvises til følgende: ”På grund af 
kommunens landbrugsstruktur er der ikke i Rudersdal Kommune grund-
lag for at udpege arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg 
til støre husdyrbrug, ligesom der heller ikke er grundlag for at udpege 
særligt værdifulde landbrugsområder til varetagelse af de jordbrugsmæs-
sige interesser”.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen finder ikke, at det er foreneligt med lov 
om grøn vækst, med tilhørende ændringer af planloven, eller varetagelse 
af de statslige interesser i jordbrugserhvervet, at undlade at udpege områ-
der til placering af store husdyrbrug. 
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kommunens landbrugsstruktur er der ikke i Rudersdal Kommune grund-
lag for at udpege arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg 
til støre husdyrbrug, ligesom der heller ikke er grundlag for at udpege 
særligt værdifulde landbrugsområder til varetagelse af de jordbrugsmæs-
sige interesser”.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen finder ikke, at det er foreneligt med lov 
om grøn vækst, med tilhørende ændringer af planloven, eller varetagelse 
af de statslige interesser i jordbrugserhvervet, at undlade at udpege områ-
der til placering af store husdyrbrug. 
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Kommunen kan forvente en indsigelse, hvis den undlader at foretage en 
udpegning til lokalisering af store husdyrbrug driftsbygninger og drifts-
anlæg.

Kommunens bemærkninger:

Forsvarsministeriet – Forsvarets Ejendomsstyrelse.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministe-
riet anmode Erhvervsstyrelsen om at fremsætte indsigelse over for Ru-
dersdal Kommunes Forslag til Kommuneplan 2017-2029, jf. Lov om 
planlægning § 29, stk. 1, idet kommuneplanforslaget ikke i tilstrækkelig 
grad tager hensyn til Forsvarets interesser.

Tekniske anlæg - Støj
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil anmode om, at få korrigeret 
kommuneplanforslagets kortbilag, der viser støjkonsekvenszonerne, idet 
støjkonsekvenszonen omkring Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelses-
plads ikke er angivet korrekt. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har 
vedlagt kortbilag, der viser den korrekte støjkonsekvenszone for Høvelte-
Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads - matr. nr. 4a m.fl. Sandholm, Blov-
strød – beliggende Ellebækvej m.fl., 3460 Birkerød.  

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan oplyse, at indenfor støjkonse-
kvenszonen (rød streg) må der ikke planlægges for eller etableres nye be-
byggelser, aktiviteter eller anlæg med støjfølsom anvendelse. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse finder, at støjkonsekvenszonen for 
øvelsesterrænet skal rettes på kommuneplanforslagets bilag således at det 
sikres, at der ikke etableres støjfølsom anvendelse indenfor zonen i den 
fremtidige kommunale planlægning. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedhæfter endvidere zip-filer med 
støjkonsekvenszonerne, der bedes videresendt til Rudersdal Kommune til 
brug for kommuneplanforslagets elektroniske kort. 

Natur og landskab – natur
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse konstaterer, at en del af Radiokæ-
destation Høje Sandbjerg, matr. nr. 14e, Sandbjerg By, Birkerød er udpe-
get som økologisk forbindelse. Der er tale om en eksisterende udpegning 
og det er derfor ikke muligt at gøre indsigelse mod denne. Forsvarsmini-
steriets Ejendomsstyrelse vil efterfølgende vurdere udpegningernes be-
tydning for Forsvarets fremtidige aktiviteter og Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse vil eventuelt senere i samarbejde med Miljøstyrelsen
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tage kontakt til Rudersdal Kommune for en drøftelse med henblik på om-
rådets udtagning af udpegningerne.  

Kommunens bemærkninger: 
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tage kontakt til Rudersdal Kommune for en drøftelse med henblik på om-
rådets udtagning af udpegningerne.  

Kommunens bemærkninger: 

Dato: 8. marts 2017
Sagsnr.: 2017/001617
Dok.nr.: 230967
Bilag: Ingen
Sagsbeh.: FES-EFS09

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Tlf.: 728 13000
Fax: 728 13005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: 728 13289
E-mail: fes-efs09@mil.dk

Side 1 af 2

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Mail til: planloven@erst.dk

Emne:
Høringssvar vedr. Rudersdal Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 - 
2029

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal på vegne af Forsvarsministeriet an-
mode Erhvervsstyrelsen om at fremsætte indsigelse over for Rudersdal Kommu-
nes Forslag til Kommuneplan 2017-2029, jf. Lov om planlægning § 29, stk. 1, idet 
kommuneplanforslaget ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til Forsvarets inter-
esser.

Tekniske anlæg - Støj
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil anmode om, at få korrigeret kommune-
planforslagets kortbilag, der viser støjkonsekvenszonerne, idet støjkonse-
kvenszonen omkring Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads ikke er angivet 
korrekt.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har vedlagt kortbilag, der viser den kor-
rekte støjkonsekvenszone for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads - ma-
tr.nr. 4a m.fl. Sandholm, Blovstrød – beliggende Ellebækvej m.fl., 3460 Birkerød.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan oplyse, at indenfor støjkonsekvenszo-
nen (rød streg) må der ikke planlægges for eller etableres nye bebyggelser, akti-
viteter eller anlæg med støjfølsom anvendelse.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse finder, at støjkonsekvenszonen for øvel-
sesterrænet skal rettes på kommuneplanforslagets bilag således at det sikres, at 
der ikke etableres støjfølsom anvendelse indenfor zonen i den fremtidige kommu-
nale planlægning.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedhæfter endvidere zip-filer med støj-
konsekvenszonerne, der bedes videresendt til Rudersdal Kommune til brug for 
kommuneplanforslagets elektroniske kort.
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Sagsnr.: 2017/001617
Dok.nr.: 230967

Natur og landskab – natur
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse konstaterer, at en del af Radiokædesta-
tion Høje Sandbjerg, matr. nr. 14e, Sandbjerg By, Birkerød er udpeget som øko-
logisk forbindelse. 

Der er tale om en eksisterende udpegning og det er derfor ikke muligt at gøre 
indsigelse mod denne. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil efterfølgende 
vurdere udpegningernes betydning for Forsvarets fremtidige aktiviteter og For-
svarsministeriets Ejendomsstyrelse vil eventuelt senere i samarbejde med Mil-
jøstyrelsen tage kontakt til Rudersdal Kommune for en drøftelse med henblik på 
områdets udtagning af udpegningerne. 

Evt. henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge Haugaard Nielsen 
eller undertegnede.

Med venlig hilsen

JANE BECH
chefkonsulent
Chef for Ejendomsforvaltningssektionen

Kortbilag:
Kortbilag: Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads med tilhørende støjkon-
sekvens-zone
Shape-fil: Høvelte_Sandholm_Sjælsmark_Øvelsesplads.zip
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Høringssvar fra SVANA I
Til Byplan Rudersdal Kommune

Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til Rudersdal kommuneplan 2017, 
følgende bemærkninger for så vidt angår varetagelsen af de statslige 
naturbeskyttelsesinteresser i medfør af planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, som vi gerne vil i 
dialog med jer omkring:

Vedr. potentielle økologiske forbindelser:
På kortet over naturbeskyttelsesinteresserne i kommunen ses det, at der er udpeget potentielle 
økologiske forbindeler, hvilket ligeledes fremgår af retningslinjerne. Miljøstyrelsen finder dog 
ikke, at det fremgår klart om kommuneplanen indeholder retningslinjer for administrationen 
af de potentielle økologiske forbindelser. Såfremt der gælder de samme retningslinjer for de 
potentielle økologiske forbindelser som for de økologiske forbindelser, bør dette præciseres i 
retningslinjerne. Alternativt bør der indskrives selvstændige retningslinjer for de potentielle 
økologiske forbindelser.

Vedr. potentielle naturbeskyttelsesområder: 
Miljøstyrelsen finder ikke, at forslaget til kommuneplanen indeholder udpegninger for 
potentielle naturbeskyttelsesområder. Kommuneplanen skal som udgangspunkt indeholde 
disse udpegninger, og der skal være retningslinjer for udpegningerne. Såfremt I vurderer, at 
det ikke er muligt at udpege potentielle naturbeskyttelsesområder, eller de allerede indgår i 
den samlede udpegning for naturbeskyttelsesinteresser, bør der redegøres for dette i 
kommuneplanen.

Angiv gerne i et svar på denne mail, hvornår i forventer at vende tilbage med en opfølgning 
på ovenstående bemærkninger.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tine Nielsen Skafte 
Biolog, projektleder l Naturbeskyttelse
+45 72544848 l tns@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 20 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk

NY MILJØSTYRELSE 
Den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen 
under navnet Miljøstyrelsen – en ny grøn velfærdsstyrelse med fokus på miljø i bred forstand. Styrelsen vil i en 
periode have adresse både på Strandgade 29, 1401 København K og på Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

HØRINGSSVAR NR. 2

Høringssvar fra SVANA II

Til Byplan Rudersdal Kommune 
Enheden naturbeskyttelse i Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til Rudersdal 
Kommuneplan 2017, følgende bemærkninger for så vidt angår bilag IV-arter: 
 
Det nævnes i kommuneplanens retningslinjer om bilag IV-arter, at de er omfattet af yngle- 
rasteområdebeskyttelse jf. habitatbekendtgørelsen. Bilag IV-arter er imidlertid omfattet af flere 
beskyttelsesbestemmelser: 
Levestedsbeskyttelsen: 
• naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 2 og jagt- og vildtforvaltningslovens § 6a, stk. 1 (forbud mod at 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder)  
Individbeskyttelsen: 
• naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 1 og jagt- og vildtforvaltningslovens § 7, stk. 1 (forbud mod 
forsætlig forstyrrelse) 
• artsfredningsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 (forbud mod alle former for forsætlig indfangning 
eller drab) 
 
Miljøstyrelsen finder således, at Rudersdal Kommune bør inddrage individbeskyttelsen af bilag IV-
arter i kommuneplanens retningslinjer, således at det fremgår tydeligt, at det ikke kun er bilag IV-
arters yngle- og rasteområder der er beskyttet, men at bilag IV-arter også er beskyttet imod indfang, 
drab og forstyrrelse.  
 
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplanforslaget men en 
bemærkning om gældende regler. Såfremt Rudersdal Kommune har spørgsmål angående bilag IV-
arter, er I velkomne til at kontakte Helene Nyegaard Hvid (henhv@mst.dk, telefon: 72542418). 
 
Med venlig hilsen

Daniella Joy Humm
Studentermedhjælper l Naturbeskyttelse
+45 40610133 l dajhu@svana.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 20 00 l 
svana@svana.dk l www.svana.dk
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Høringssvar fra SVANA I
Til Byplan Rudersdal Kommune
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ikke, at det fremgår klart om kommuneplanen indeholder retningslinjer for administrationen 
af de potentielle økologiske forbindelser. Såfremt der gælder de samme retningslinjer for de 
potentielle økologiske forbindelser som for de økologiske forbindelser, bør dette præciseres i 
retningslinjerne. Alternativt bør der indskrives selvstændige retningslinjer for de potentielle 
økologiske forbindelser.
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disse udpegninger, og der skal være retningslinjer for udpegningerne. Såfremt I vurderer, at 
det ikke er muligt at udpege potentielle naturbeskyttelsesområder, eller de allerede indgår i 
den samlede udpegning for naturbeskyttelsesinteresser, bør der redegøres for dette i 
kommuneplanen.

Angiv gerne i et svar på denne mail, hvornår i forventer at vende tilbage med en opfølgning 
på ovenstående bemærkninger.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
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Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 20 00 l mst@mst.dk l www.mst.dk

NY MILJØSTYRELSE 
Den 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen 
under navnet Miljøstyrelsen – en ny grøn velfærdsstyrelse med fokus på miljø i bred forstand. Styrelsen vil i en 
periode have adresse både på Strandgade 29, 1401 København K og på Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Høringssvar fra SVANA II

Til Byplan Rudersdal Kommune 
Enheden naturbeskyttelse i Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til Rudersdal 
Kommuneplan 2017, følgende bemærkninger for så vidt angår bilag IV-arter: 
 
Det nævnes i kommuneplanens retningslinjer om bilag IV-arter, at de er omfattet af yngle- 
rasteområdebeskyttelse jf. habitatbekendtgørelsen. Bilag IV-arter er imidlertid omfattet af flere 
beskyttelsesbestemmelser: 
Levestedsbeskyttelsen: 
• naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 2 og jagt- og vildtforvaltningslovens § 6a, stk. 1 (forbud mod at 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder)  
Individbeskyttelsen: 
• naturbeskyttelseslovens § 29 a, stk. 1 og jagt- og vildtforvaltningslovens § 7, stk. 1 (forbud mod 
forsætlig forstyrrelse) 
• artsfredningsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 (forbud mod alle former for forsætlig indfangning 
eller drab) 
 
Miljøstyrelsen finder således, at Rudersdal Kommune bør inddrage individbeskyttelsen af bilag IV-
arter i kommuneplanens retningslinjer, således at det fremgår tydeligt, at det ikke kun er bilag IV-
arters yngle- og rasteområder der er beskyttet, men at bilag IV-arter også er beskyttet imod indfang, 
drab og forstyrrelse.  
 
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplanforslaget men en 
bemærkning om gældende regler. Såfremt Rudersdal Kommune har spørgsmål angående bilag IV-
arter, er I velkomne til at kontakte Helene Nyegaard Hvid (henhv@mst.dk, telefon: 72542418). 
 
Med venlig hilsen

Daniella Joy Humm
Studentermedhjælper l Naturbeskyttelse
+45 40610133 l dajhu@svana.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning l Haraldsgade 53 l 2100 København Ø l Tlf. +45 72 54 20 00 l 
svana@svana.dk l www.svana.dk

HØRINGSSVAR NR. 3
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Styregruppe for Parforcejagtlandskabet Nordsjælland
 

Bufferzonerne omkring Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland  

 

Retningslinjer 

• Inden for bufferzonerne omkring Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland skal de værdier, der danner 
basis for optagelsen på UNESCOs verdensarvsliste, respekteres/beskyttes  

• I bufferzonerne skal adgangen og udsynet til verdensarvsområdet prioriteres og beskyttes. Ændret 
arealanvendelse og nybyggeri må kun finde sted, hvis det kan gennemføres, uden at udsynet – både til 
og fra – Parforcejagtlandskabet forstyrres væsentligt. 

 

Bemærkninger til retningslinjer  

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland blev optaget på UNESCOs liste for verdenskulturarv i 2015. De 
værdier, der danner basis for optagelsen - ”Outstanding Universal Values” - er beskrevet i 
moniteringsplanen (indsæt link). Grundlaget for optagelsen på UNESCOs liste for verdensarv er yderlige 
beskrevet i nomineringsdokumentet (indsæt link) 

Størstedelen af verdensarvsområdet er statsejet og beskyttet af en række love: Skovloven, 
Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Bygningsfredningsloven og Museumsloven. Arealerne forvaltes efter 
driftsplaner, der beskriver, hvordan de statsejede skove og naturarealer skal drives og plejes. 

Bufferzonerne er underlagt Plan- og Naturbeskyttelsesloven og skal fremgå af kommune- og lokalplaner. 

Bufferzonerne er udlagt i 300 meters bredde og følger som udgangspunkt skovbyggelinjen. 

  

 

 

  

 

 

HØRINGSSVAR NR. 4
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POLITISKE PARTIER
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Rudersdal Kommune 

Att.: Iben Koch 

Vedbæk den 26. marts 2017 

Liberal Alliances høringsvar til forslag til Rudersdal  Kommuneplan 2017. 

Ad. Forventet by- og boligvækst 

Holte: 

Skovlyskolen: 

Liberal Alliance ønsker ikke, at der på den sydlige del af grunden opføres ca. 70 plejehjemsboliger.  

Liberal Alliance foreslår i stedet, idet vi har overkapacitet på midlertidige flygtninge boliger, at der opføres 
et kombineret plejehjem/hospice med træningsfaciliteter på den tidligere Egebækskole og dennes arealer.  
Skulle der være statslige forhindringer, er dispensationsansøgning en mulighed. 

Området er venligt, med grønne områder, gangstier, små klyngehuse samt en fin hovedbygning.  

Den sydlige del af Skovlyskolens grund udlægges til idrætsformål og aktiviteter for børn og unge. 

 

Ad. Museum og arkiver 

Liberal Alliancer ønsker ikke at finde en ny placering i Vedbæk til Vedbækfundene. Fundene ligger fint og 
godt på Gl. Holtegaard. 

 

Ad. Idrætsfaciliteter 

Liberal Alliance ønsker kommunen udbygges med en ny Idrætshal. 

Vedbækområdet skal optimeres i forbindelse med det nye boligområde på Henriksholm,  ved etablering af 
en multibane. 

Med venlig hilsen  

Elisabeth Ildal, Gruppeformand 

 

Liberal Alliance

HØRINGSSVAR NR. 5 SF Rudersdal  
 

Afsnittet Byer og befolkninger, Befolkning og boliger: 

Her foreslås det, at der fremover skal være 5 meter mellem bebyggelse, carporte, garager, skure og 
lignende og vejskel.  
Indsigelse: Vi finder det urimeligt, at lave en generel regel for hele kommunen, hvor afstanden er så stor. 
Der er lokale forhold som betyder, at det nogle steder ikke er rimeligt med så stor afstand mellem vejskel 
og f.eks. et skur. Vi foreslår, at man i stedet overholder reglerne fra bygningsreglementet efter byggeloven, 
som siger, at mindre bygninger kan opføres tættere på skel end de 2,5 meter. Lokalt kan man derefter 
træffe beslutninger om særregler.  
 
Afsnittet Byer og befolkning, Bycentre og detailhandel, underafsnit Retningslinjer, Bymidter: 
Her foreslås, at dagligvarebutikker i bymidter kan have et bruttoetageareal på 3.500 m2 og 
udvalgsvarebutikker 2.000 m2.  
I bydelscentrene foreslås et bruttoetageareal på op til 2.000 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for 
udvalgsvarebutikker.  
Ligeledes foreslås, at størrelsen på en enkelt butik i lokalcentrene maksimalt må være på 1.000 m2 
bruttoetageareal til dagligvarebutikker og 500 m2 til udvalgsvarebutikker.  
Indsigelse: For alle tre typer af byer gælder, at de foreslåede størrelser af både dagligvarebutikker og 
udvalgsbutikker er for stort og bør halveres. Både bymidter, bydelscentre og lokalcentre er mindre 
områder, hvor de foreslåede store butikker vil bevirke en dominans, som vil gå ud over de andre butikker 
og omgivelserne i øvrigt. Bymidter, bycentre og lokalcentre har lokale særpræg, som bør understøttes ved 
blandt andet at sikre, at enkeltbygninger ikke kommer til at dominere hele området.  

Afsnittet Tekniske anlæg, Energiforsyning:  
Kommunens ambition for målet for reduktion af CO2 i egne bygninger er 15 % i 2021 i forhold til 2015.  
Indsigelse: Det tal bør ændres, således at man opnår reduktion af CO2- udslip på minimum 50 %. Desuden 
bør kommunen lave en plan for, hvordan man kan opnå CO2- neutralitet inden for en fastsat tidshorisont.   
 

Lokallisten Rudersdal 
 

Indsigelse til Kommuneplanforslaget 
 
I Lokallisten ser vi et stort behov for flere unge-boliger i Rudersdal, og kommunen bør derfor i de 
kommende års planlægning skabe mulighed for og incitamenter til, at der bliver opført flere studieboliger 
til studerende/PhD-studerende. Det kunne fx ske ved at konvertere nogle af de mange erhvervsområder, 
der hverken kan sælges eller lejes ud, til boligformål. 
 
Sten Troelstrup 
Formand for Lokallisten 
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Rudersdal Kommune 

Att.: Iben Koch 

Vedbæk den 26. marts 2017 

Liberal Alliances høringsvar til forslag til Rudersdal  Kommuneplan 2017. 

Ad. Forventet by- og boligvækst 

Holte: 

Skovlyskolen: 

Liberal Alliance ønsker ikke, at der på den sydlige del af grunden opføres ca. 70 plejehjemsboliger.  

Liberal Alliance foreslår i stedet, idet vi har overkapacitet på midlertidige flygtninge boliger, at der opføres 
et kombineret plejehjem/hospice med træningsfaciliteter på den tidligere Egebækskole og dennes arealer.  
Skulle der være statslige forhindringer, er dispensationsansøgning en mulighed. 

Området er venligt, med grønne områder, gangstier, små klyngehuse samt en fin hovedbygning.  

Den sydlige del af Skovlyskolens grund udlægges til idrætsformål og aktiviteter for børn og unge. 

 

Ad. Museum og arkiver 

Liberal Alliancer ønsker ikke at finde en ny placering i Vedbæk til Vedbækfundene. Fundene ligger fint og 
godt på Gl. Holtegaard. 

 

Ad. Idrætsfaciliteter 

Liberal Alliance ønsker kommunen udbygges med en ny Idrætshal. 

Vedbækområdet skal optimeres i forbindelse med det nye boligområde på Henriksholm,  ved etablering af 
en multibane. 

Med venlig hilsen  

Elisabeth Ildal, Gruppeformand 

 

SF Rudersdal  
 

Afsnittet Byer og befolkninger, Befolkning og boliger: 

Her foreslås det, at der fremover skal være 5 meter mellem bebyggelse, carporte, garager, skure og 
lignende og vejskel.  
Indsigelse: Vi finder det urimeligt, at lave en generel regel for hele kommunen, hvor afstanden er så stor. 
Der er lokale forhold som betyder, at det nogle steder ikke er rimeligt med så stor afstand mellem vejskel 
og f.eks. et skur. Vi foreslår, at man i stedet overholder reglerne fra bygningsreglementet efter byggeloven, 
som siger, at mindre bygninger kan opføres tættere på skel end de 2,5 meter. Lokalt kan man derefter 
træffe beslutninger om særregler.  
 
Afsnittet Byer og befolkning, Bycentre og detailhandel, underafsnit Retningslinjer, Bymidter: 
Her foreslås, at dagligvarebutikker i bymidter kan have et bruttoetageareal på 3.500 m2 og 
udvalgsvarebutikker 2.000 m2.  
I bydelscentrene foreslås et bruttoetageareal på op til 2.000 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for 
udvalgsvarebutikker.  
Ligeledes foreslås, at størrelsen på en enkelt butik i lokalcentrene maksimalt må være på 1.000 m2 
bruttoetageareal til dagligvarebutikker og 500 m2 til udvalgsvarebutikker.  
Indsigelse: For alle tre typer af byer gælder, at de foreslåede størrelser af både dagligvarebutikker og 
udvalgsbutikker er for stort og bør halveres. Både bymidter, bydelscentre og lokalcentre er mindre 
områder, hvor de foreslåede store butikker vil bevirke en dominans, som vil gå ud over de andre butikker 
og omgivelserne i øvrigt. Bymidter, bycentre og lokalcentre har lokale særpræg, som bør understøttes ved 
blandt andet at sikre, at enkeltbygninger ikke kommer til at dominere hele området.  

Afsnittet Tekniske anlæg, Energiforsyning:  
Kommunens ambition for målet for reduktion af CO2 i egne bygninger er 15 % i 2021 i forhold til 2015.  
Indsigelse: Det tal bør ændres, således at man opnår reduktion af CO2- udslip på minimum 50 %. Desuden 
bør kommunen lave en plan for, hvordan man kan opnå CO2- neutralitet inden for en fastsat tidshorisont.   
 

Lokallisten Rudersdal 
 

Indsigelse til Kommuneplanforslaget 
 
I Lokallisten ser vi et stort behov for flere unge-boliger i Rudersdal, og kommunen bør derfor i de 
kommende års planlægning skabe mulighed for og incitamenter til, at der bliver opført flere studieboliger 
til studerende/PhD-studerende. Det kunne fx ske ved at konvertere nogle af de mange erhvervsområder, 
der hverken kan sælges eller lejes ud, til boligformål. 
 
Sten Troelstrup 
Formand for Lokallisten 

HØRINGSSVAR NR. 6

HØRINGSSVAR NR. 7Lokallisten Rudersdal 
 

Indsigelse til Kommuneplanforslaget 
 
I Lokallisten ser vi et stort behov for flere unge-boliger i Rudersdal, og kommunen bør derfor i de 
kommende års planlægning skabe mulighed for og incitamenter til, at der bliver opført flere studieboliger 
til studerende/PhD-studerende. Det kunne fx ske ved at konvertere nogle af de mange erhvervsområder, 
der hverken kan sælges eller lejes ud, til boligformål. 
 
Sten Troelstrup 
Formand for Lokallisten 

SF Rudersdal  
 

Afsnittet Byer og befolkninger, Befolkning og boliger: 

Her foreslås det, at der fremover skal være 5 meter mellem bebyggelse, carporte, garager, skure og 
lignende og vejskel.  
Indsigelse: Vi finder det urimeligt, at lave en generel regel for hele kommunen, hvor afstanden er så stor. 
Der er lokale forhold som betyder, at det nogle steder ikke er rimeligt med så stor afstand mellem vejskel 
og f.eks. et skur. Vi foreslår, at man i stedet overholder reglerne fra bygningsreglementet efter byggeloven, 
som siger, at mindre bygninger kan opføres tættere på skel end de 2,5 meter. Lokalt kan man derefter 
træffe beslutninger om særregler.  
 
Afsnittet Byer og befolkning, Bycentre og detailhandel, underafsnit Retningslinjer, Bymidter: 
Her foreslås, at dagligvarebutikker i bymidter kan have et bruttoetageareal på 3.500 m2 og 
udvalgsvarebutikker 2.000 m2.  
I bydelscentrene foreslås et bruttoetageareal på op til 2.000 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for 
udvalgsvarebutikker.  
Ligeledes foreslås, at størrelsen på en enkelt butik i lokalcentrene maksimalt må være på 1.000 m2 
bruttoetageareal til dagligvarebutikker og 500 m2 til udvalgsvarebutikker.  
Indsigelse: For alle tre typer af byer gælder, at de foreslåede størrelser af både dagligvarebutikker og 
udvalgsbutikker er for stort og bør halveres. Både bymidter, bydelscentre og lokalcentre er mindre 
områder, hvor de foreslåede store butikker vil bevirke en dominans, som vil gå ud over de andre butikker 
og omgivelserne i øvrigt. Bymidter, bycentre og lokalcentre har lokale særpræg, som bør understøttes ved 
blandt andet at sikre, at enkeltbygninger ikke kommer til at dominere hele området.  

Afsnittet Tekniske anlæg, Energiforsyning:  
Kommunens ambition for målet for reduktion af CO2 i egne bygninger er 15 % i 2021 i forhold til 2015.  
Indsigelse: Det tal bør ændres, således at man opnår reduktion af CO2- udslip på minimum 50 %. Desuden 
bør kommunen lave en plan for, hvordan man kan opnå CO2- neutralitet inden for en fastsat tidshorisont.   
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FORENINGER & ORGANISATIONER Vor Frue Kloster

Vedrørende fejl på side: https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/omraade/hoesterkoeb

Blot en kommentar om en fejl.
Under bevaringsværdige bygninger i afsnittet Høsterkøb står anført at
Høsterkøbvej 5B er kloster og bevaringsværdig.
Vor Frue Kloster ligger på Høsterkøbvej 3.  
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Vor Frue Kloster

Vedrørende fejl på side: https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/omraade/hoesterkoeb

Blot en kommentar om en fejl.
Under bevaringsværdige bygninger i afsnittet Høsterkøb står anført at
Høsterkøbvej 5B er kloster og bevaringsværdig.
Vor Frue Kloster ligger på Høsterkøbvej 3.  

HØRINGSSVAR NR. 8
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Høringssvar vedr. Rudersdal Kommunes forslag til kommuneplan 2017.  

Vi har med interesse læst forslag til Kommuneplan 2017, og vi er glade for, at Rudersdal 
kommune lægger vægt på, at ændringen af området nord for Bregnerødvej (til blandet boligbyggeri 
og erhverv) udformes under hensyntagen til naboskabet, men omfanget af oplægget virker for os i 
Grundejerforeningen for voldsomt. Derfor benytter vi os af muligheden for at afgive dette 
høringssvar, der specifikt forholder sig til planændringen for matrikel nr. 116n og 115d, som er 
omfattet af rammerne for området nord for Bregnerødvej (Bi.BE9). 

Pilegårdskilen er et fredet attraktivt og rekreativt naturområde, som i dag benyttes i stor 
udstrækning af både beboere fra beboelsesområder i nærheden og Birkerød skoles elever, som 
går ture og motionerer dagligt, især i sommerhalvåret. Området har, som Rudersdal Kommune 
selv påpeger, stor natur- og rekreativ værdi, hvilket det er vigtigt at fastholde og understøtte.  

Vi gør som grundejerforening en stor årlig indsats for at vedligeholde og renholde Pilegårdskilen. Vi 
håber derfor, I vil inddrage nedenstående bekymringer og forslag i det videre arbejde. 

Vores primære bekymring er følgende: 

• Højde og omfang af nybyggeri 
• Øget miljøbelastning af Pilegårdskilen 

Vi vil i det følgende konkretisere vores bekymring og har flere konkrete ændringsforslag. 

----- -------  

Ændret forslag til byggehøjde   
Grundejerforeningen i Pilegårdsparken er bekymret for kommuneplanens forslag om at indrette et 
nybyggeri på op mod 270 boliger nord for Bregnerødvej på 2 matrikler (116n og 115d), der vender 
ud mod Pilegårdskilen. Ikke mindst fordi der er lagt op til en byggehøjde på op til 12-15 meter = tre-
fire etager på byggeriet. Så højt et byggeri vil skæmme og decimere det rekreative område. 

Vi vil foreslå, at der højest bygges to etager (max 8,5 meter, som er det, der gælder for den 
nuværende lokalplan LP84/område 3) mod nord og vest i afgrænsning til Pilegårdskilen, da 
området er fredet og udpeget som værdifuldt landskab.  

Vi frygter, at et højt byggeri med boliger vil ændre områdets karakter så markant, at området ikke 
længere vil være et naturskønt, rekreativt område, men derimod forandres til byparklignende 
omgivelser, hvis lys fra store panoramavinduer ud mod stien rundt om kofoldene vil oplyse 
området.  

HØRINGSSVAR NR. 9
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Et byggeri i den højde, som kommuneplanforslaget for 2017 vil komme til at virke som en massiv 
mur ud mod naturområdet. Derfor vil vi også anbefale, at byggeriet trækkes mest muligt tilbage fra 
det fredede område.  
Kommuneplanforslagets ordvalg om kote-angivelser i forhold til bygningshøjde har et fortolknings-
potentiale, der åbner mulighed for et byggeri i op til 20 meters højde. Det er muligt, at det ikke er 
den politiske intension at få bygget så højt, men ordlyden i planen bør tilrettes, så et byggeri i den 
højde aldrig kan realiseres! Vi foreslår, at I præciserer den maximale bygningshøjde i antal meter, 
som nævnt max. 8,5 meter, svarende til to etager. 

Vi ønsker desuden et beplantningsbælte på nævnte matrikler på minimum 10 meter fra skel. Det 
skal bestå af høje træer eller anden høj beplantning, der skærmer området mod lysforurening. 
Endelig ønsker vi ikke at biler, veje og parkering er synlige fra det grønne område. 

ns er til ar ite t r 
Vi foreslår, at den arkitektoniske udformning af nybyggeri af boliger og erhvervsbyggeri ved 
Pilegårdskilen holdes i naturmaterialer, så det falder i med området og understøtter områdets 
grønne karakter. Store panoramavinduer ud mod kilen bør ikke tillades. Vi ønsker ikke store 
klodslignende byggerier som fx Garnisionsparken i Farum. 

a ere bebyggelses ro ent 
Vi ønsker desuden bebyggelsesprocenten bevaret på 50 % og ikke forhøjet til 60 % af den del af 
området nord for Bregnerødvej, der ligger op til den grønne kile (dvs. matrikelnummer 115d og 
116n). 

get belastning af det grønne o r de 
Et nybyggeri på op mod 270 boliger nord for Bregnerødvej – med mellem 5-800 nye beboere i 
området – vil medføre en øget belastning og slitage af det grønne, fredede område, Pilegårdskilen. 

Naturen og dyrelivet i området er sårbart, og vi kan være bekymrede for, om det kan klare det 
øgede pres, der naturligt vil komme. 

Vi vil gerne dele det rekreative område med beboere i hele Birkerød, men i al beskedenhed bruger 
vi allerede nu en del penge og arbejdskraft på at vedligeholde stierne, fordi de i forvejen ligger lavt 
og let oversvømmes.  

Løsningen kunne være at øge andelen af erhverv på bekostning af boligdelen. Erhverv i 
miljøklasse 1 og 2 vil ikke på samme måde belaste den sårbare natur, der i dag giver mulighed for 
at opleve både rådyr, grævling, fiskehejre, musvåge, duehøg og ugler. 

isi o for ere renset s ilde and i osen og for o ers ø else af la tliggende ha er 
Vi er ligeledes bekymrede for, at et nyt boligbyggeri vil medføre større udledninger af urenset 
kloakvand til vores moseområde i forbindelse med overløbsbassinet, der ved kraftige regnskyl 
overbelastes af kloaknettet, så der sker overløb af urenset spildevand og regnvand til mosen. I 
forvejen er moseområdet under pres med hyppige oversvømmelser.  

Hvis regnvandet fra det nybyggede område afledes direkte til en recipient, som det nævnes i 
kommuneplanens miljøvurdering, vil det i dette tilfælde formentlig blive afledt til den nærliggende 
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bi-å til Kajerød å, der løber gennem moseområdet. Det vil medføre hyppige og voldsomme 
oversvømmelser af moseområdet og betyde, at stisystemet i området vil blive ufremkommeligt i 
lange perioder. Samtidig vil en del beboere op til mosen i den lavtliggende del opleve, at deres 
haver oversvømmes regelmæssigt. 
Området er i forvejen ”udpeget som et risikoområde med sandsynlighed for oversvømmelse. 
Området er stærkt kuperet med fald mod nord. Derfor er der kortlagt høj oversvømmelsesrisiko 
allerede ved 10 års regn i områdets nordvestlige del”, som der står i Miljøvurderingen. Området, 
inklusive store dele af naturområdet, er klassificeret som ikke egnet til lokal nedsivning af vand. 

Vi opfordrer kommunen til, at vi som nabo får indsigt i og medindflydelse på udformning og omfang 
af et kommende byggeri ud til den grønne fredede kile.  

Vi håber som sagt, at politikerne i Rudersdal Kommune forstår vores bekymringer og vil se velvilligt 
på ovennævnte forslag til løsninger, der stadig kan tilgodese kommunens behov for flere boliger, 
og som samtidig kan sikre, at områdets rekreative karakter bevares. 

 

 egne af ileg rds ar ens r ndejerforening 

Birgitte Berg-Munch, Martin Erichsen, Niels Markvorsen, Jesper Skriver Frandsen, Rune 
Jørgensen og Else Marie Andersen. 

 

 

Pilegårdskilen: Mark op til byggegrund vist med- og uden byggeri

Byggehøjde

Marken med kig mod syd som udsigten er i 
dag på den delvis ubebyggede grund.

Marken med kig mod syd som udsigten 
skønsmæssigt vil blive med et etagebyggeri 
i 4 etager beliggende på grunden. 
Vi har ikke taget stilling til et kommende 
byggeris arkitektoniske udformning. Vi har 
udelukkende markeret byggeriets højde.

Pilegårdskilen: Mark op til byggegrund vist med- og uden byggeri

Byggehøjde

Marken med kig mod syd som udsigten er i 
dag på den delvis ubebyggede grund.

Marken med kig mod syd som udsigten 
skønsmæssigt vil blive med et etagebyggeri 
i 4 etager beliggende på grunden. 
Vi har ikke taget stilling til et kommende 
byggeris arkitektoniske udformning. Vi har 
udelukkende markeret byggeriets højde.

Pilegårdskilen: Mark op til byggegrund vist med- og uden byggeri

Byggehøjde

Marken med kig mod syd som udsigten er i 
dag på den delvis ubebyggede grund.

Marken med kig mod syd som udsigten 
skønsmæssigt vil blive med et etagebyggeri 
i 4 etager beliggende på grunden. 
Vi har ikke taget stilling til et kommende 
byggeris arkitektoniske udformning. Vi har 
udelukkende markeret byggeriets højde.
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Eksempler på byggeri som vi mener IKKE vil passe ind i landskabet

Garnisionsparken, Farum

Føtex, Birkerød

Byggeri
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Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2017 i Ru-
dersdal Kommune 
 
Børneområdet i Rudersdal Kommune har den 2. marts 2017 opsagt lejemål 
for daginstitutionen i Boligselskabet Eskemosepark pr. 1. marts 2018. Det 
betyder, at der skal findes anden anvendelse for lejemålet eller et alterna-
tiv. Dette alternativ kunne være nybyggeri af boliger, hvilket der har væ-
ret positive drøftelser omkring med Byplan i Rudersdal Kommune. 
 
Derfor fremsættes hermed ændringsforslag til forslag til kommuneplan 
2017 for rammeområde Bi.B48. Ændringsforslagene lyder:  
 
1. Der ønskes en øget byggemulighed og rummelighed ved, at et bygge-
ri i 2 etager tillades.  
 
En ændret rummelighed vil ikke have negative konsekvenser for ejen-
dommens og boligområdets udtryk, tværtimod vil der være tale om en 
videreførelse af den eksisterende arkitektur i Eskemosepark med række-
huse i netop 2 etager.   
 
Samtidig vil et byggeri i 2 etager betyde et rimeligt antal boliger til gavn 
for kommunen, samt sikre en robust økonomi for boligafdelingen. Dette er 
der ikke garanti for ved et byggeri i 1 plan med færre antal boliger.  
 
 
2.  Den høje bevaringsværdighed ønskes ophævet eller ændret. 
I forhold til bevaringsværdigheden kan det anføres, at dels facadens og 
bygningens generelle tilstand, og dels materialevalg – som adskiller sig 
markant fra den øvrige bebyggelse – bør medføre, at begrænsningerne i 
bevaringsværdigheden lempes til fordel for Eskemosepark – men også 
Rudersdal Kommune. Således, at boligselskabet Eskemosepark har videre 
muligheder for at omdanne den utidssvarende børneinstitution til boliger. 
Der er efter tildelingen af bevaringsværdigheden gennemført konkrete 
vurderinger af den konkrete bygningsværdi, og konklusionen er, at byg-
ningens vedligeholdelsesstandard er ringe. Dette har kommunen også 
konstateret ved en besigtigelse. Set i lyset af ønsket om nybyggeri af boli-
ger appelleres en korrektion af bevaringsværdigheden. 

HØRINGSSVAR NR. 10
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Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord
Kredsformand Gunnar Brüsch

Bastkær 1, 2765 Smørum
Tel 44 97 37 32/ 40 16 33 79 – gb@brusch.dk

Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord omfatter Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyng-
by-Taarbæk, og Rudersdal Kommuner

Rudersdal Kommune
Byplan

27. marts 2017

Kommentarer til Kommuneplan 2017

Vi har med glæde gennemset og til dels gennemlæst forslag til kommuneplan 2017. 

Af hensyn til interne arbejdsgange i Friluftsrådet foretrækker vi at sende vores indlæg som 
mail til Byplan@rudersdal.dk, i stedet for at tilknytte vores kommentarer til det digitale hø-
ringsmodul på hver side.

Vores svar skal ses i sammenhæng med de samtaler vi har haft med Borgmester Jens Ive 
og formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller, om mulighederne for at oprette et 
Grønt Råd eller tilsvarende i Rudersdal Kommune. Friluftsrådet sætter stor pris på de sam-
taler der har fundet sted, og vi vil i høringssvaret lægge vægt på at der fremover skabes
direkte dialog imellem Kommunalbestyrelsen og kommunens grønne organisationer.

Friluftsrådets overordnede fokus er følgende fire punkter:

- At de grønne områder i byerne og i det åbne land bevares.
- At der fortsat sikres arealer til alle friluftsaktiviteter på land og på vand – samt sik-

ker adgang hertil.
- At der er balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.
- At planlægningen sker i god dialog mellem kommune og brugere – såvel borgere 

som organisationer.

Friluftsrådet har i 2008 afleveret et oplæg ”Friluftsliv i Rudersdal Kommune” som stadig er 
anvendeligt i forbindelse med etablering af stiforbindelser internt i kommunen eller imellem 
kommune og nabokommuner. Disse forslag anføres på side 14 til 16 i vores oplæg der kan 
findes på nettet under www.friluftsraadet.dk – lokale kredse – kreds Storkøbenhavn Nord –
Friluftsliv i Rudersdal Kommune-pdf. 

I forbindelse med høringssvaret er det ikke muligt at argumentere for hvert enkelt forslag, 
men det vil være naturligt at tage ønskerne op som et dagsordenspunkt på et møde i Det 
Grønne Råd.
Når man ser kortet side 135, er det tydeligt at der er anlagt et omfattende stinet allerede, 
men det er også klart at der er store huller udover de allerede planlagte stier.
Vi stiller os gerne til rådighed med vore 90 organisationer i ryggen, hvis kommunen ønsker 
hjælp til prioritering af både planlagte stier og vore ønsker til ny anlæg.

HØRINGSSVAR NR. 11



32

Vi støtter at stierne både skal kunne anvendes som til rekreative formål, men i særdeles-
hed at de også er anvendelige som transportstier for gående og cyklister, imellem hjem og 
skoler, idrætsanlæg og arbejdspladser. Vi anser det som vigtigt at så mange som muligt 
skifter bilen ud med cyklen, både som transportmiddel og som dagligt motionsmiddel. I 
forbindelse med Cykelkonferencen sidste år, var det en klar tilkendegivelse at cykling både 
forbedrer den enkeltes livskvalitet og helbred.
Ved placering af stier er det vigtigt, at de anlægges så de skaber tryghed både for børn og 
voksne. Hvis man føler tryghed over for overfald og ulykker, vil det lettere få både børn og 
voksne op på cyklen. Kommunen beskriver selv i oplægget at tryghed også opnås ved ni-
veaufri skæringer.
Særligt Sjælsøstien har vi haft fokus på i mange år og det er dejligt at stien nu er etable-
ret, så det er muligt at gå rundt om søen.

Ridesporten er en hastigt voksende aktivitet, som er til glæde for både voksne og også i 
høj grad for børn. Friluftsrådet vil appellere til at kommunen også sætter fokus på ridestier, 
så aktiviteten kan foregå i trygge rammer, ikke kun på Naturstyrelsens arealer, men også 
ude i det åbne land. Ridesporten har også ønsker om ridestier eller ride spor til langtursrid-
ning, og det er desværre en mangelvare i dag. Vi ved at ridning ikke kan forenes med al-
mindelige rekreative stier, men udlægges der blot en meter ekstra langs stierne kan det 
gøre ridning muligt langs stierne.

Blå aktiviteter

På siderne 139 til 142 opridses regler mm. for ophold og færdsel på kommunen blå fritids-
områder.
Friluftsrådet er meget begejstret for det fokus der hermed sættes på det blå element som 
et af kommunens vigtigste friluftstilbud.
Vi mener at formuleringen på side 140 om forbud mod etablering af flere offentlige og 
kommercielle anlæg til sejlads, ikke bør kunne forhindre den organiserede sejlsport i at 
kunne udvide deres anlæg, hvis medlemstilgang skulle gøre det nødvendigt.

Det siger sig selv at alle tilbud om badning er i høj kurs, og vi vil her pege på en ny kam-
pagne i tilknytning til Blå Flag i ændret form – et nyt KYSTFLAG, som snart realiseres. Me-
ningen er at en lang række restriktioner kan nedtones, bureaukratiet lettes og at der kom-
mer fokus på lokal indflydelse.
Flaget introduceres i løbet af foråret.

Helt generelt forekommer det absurd at det er Gentofte Kommune, der som ejer af Sjælsø 
skal give tilladelse til alle former for sejlads. Al drikkevandsindvinding af overfladevand er 
ophørt af hygiejniske grunde – derfor burde søen overgå til administration område under 
Rudersdal Kommune, uanset ejerforholdet.
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Vi er meget tilfredse med formuleringen på side 140-141, der tillader etablering af støtte-
punkter for friluftsliv på badestrande, samt etablering af primitive teltpladser og anløbsbro-
er for kanoer og kajakker. På primitive teltpladser, bør der også kunne anlægges sheltere. 
Anlæg af sheltere har haft stor succes på kyststrækninger i Vestsjælland.

Grønne fritidsområder

På siderne 127 til 132 redegøres der for mulighederne for friluftsaktiviteter i det åbne land 
og i de grønne områder i kommunen.
Dette er af afgørende betydning ikke kun for kommunens borgere, men for mange menne-
sker fra hovedstaden der har deres friluftoplevelser baseret på områderne i Rudersdal 
Kommune. Det gælder både i skovene og også i hele Mølleådalen, der i generationer har 
været et yndet udflugtsmål.
Det er kommunens ønske at gøre natur og landskab tilgængeligt for alle, herunder dårligt 
gående. Vi mener denne definition er for snæver, idet der som hovedregel også skal være 
velegnede forhold for køresolsbrugere. Handicaporganisationerne kæmper deres egen 
kamp og Friluftsrådet bakker op hvor vi bliver spurgt. Kørestolsbrugere har i dag meget 
bedre muligheder end tidligere i kraft at motoriserede kørestole og handicapscootere. Dette 
kan tilgodese ved anlæg af stier, broer, og ruter over vådområder, ved at stier forsynes 
med selvlukkende låger, broer med kantlister og det samme på træanlagte stier, så køre-
stolene forhindres i at køre ud over kanterne. 
På side 130 omtales forholdene for støjende friluftsaktiviteter, og selv om vi støtter formu-
leringen, vil vi gøre opmærksom på at der ikke må fremsættes skærpede krav til skydeba-
ner, idet vi mener, at det er af største vigtighed at jægere nye som rutinerede, har adgang 
til at øve sig, så anskydninger af vildt, nedbringes mest muligt.
På side 132 omtales forholdene for golfbanerne ved Hestkøbgård og i Søllerød Naturpark.
Det er vigtigt for det almene friluftsliv at golfbaner betragtes som grønne områder, og med 
samme muligheder for offentlig færdsel som disse.

Grøn struktur

På side 11 og 12 omtales kommunens grønne struktur.
Rudersdal Kommune er en fantastisk kommune som bopælskommune, men med et svagt 
grundlag for befolkningsvækst, da praktisk talt alle muligheder for nye arealer til boligbyg-
geri i større omfang er opbrugt. Derfor er mulighederne at byfortætte eller omdannelse af 
nedslidte erhvervsområder – og dem er der heller ikke mange af.
Bydannelsen i kommunen er relativt spredt og bygrænserne til det åbne land kan være 
svære at erkende.
Friluftsrådet ønsker en skarp grænse imellem bysamfund og erhvervsarealer i det åbne 
land. 
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En revision af planloven kan være til skade for en sådan skarp afgrænsning, og vi henstiller 
derfor til kommunen om ikke at lade bebyggelser opstå på må og få i forbindelse med går-
de og driftsbygninger.

Vi vil slutte med at rose og glæde os over samarbejdet med Naturstyrelsen om etablering 
af en ny besøgslokalitet ved Skodsborg Station.
Dette vil blive til stor glæde for hele hovedstadens befolkning, idet man her kan finde na-
turtyper og oplevelser som Bøllemosen, der afgørende skiller sig ud fra de vante oplevelser 
ved indgangen fra Klampenborg Station.

Med venlig hilsen
Poul Erik Birk Jakobsen
Kontaktperson for Rudersdal Kommune 

Og

Gunnar Brüsch
Kredsformand.
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Byplan 
Øverødvej 2
2840 Holte 
byplan@rudersdal.dk

Høringssvar vedr. Forslag til Kommuneplan 2017

Handelsstandsforeningen i Birkerød og Ejerforeningen Birkerød Bymidte har gennemgået 
det offentliggjorte Forslag til Kommuneplan 2017 for Rudersdal Kommune. Nedenstående 
følger vore kommentarer og forslag.

Hidtidig dialog mellem Rudersdal kommune og foreninger i Birkerød

I løbet af året 2016 holdtes en række møder mellem repræsentanter for Handelsstanden i 
Birkerød, Ejerforeningen Birkerød Bymidte, Borgerforeningen /Torvedagsforeningen og 
repræsentanter for Rudersdal Kommune, der var repræsenteret ved viceborgmester Erik 
Mollerup og planchef Birgitte Kortegaard. Disse møder foregik med henblik på at under-
søge mulighederne for dannelse af et ”Birkerød Byforum”.

I løbet af denne møderække opstod der enighed mellem parterne om en formulering som 
udtrykt i notatet ”Foreningernes mål for Birkerød Hovedgade” og derudover også enighed 
på et langt stræk om formuleringerne i ”Strategi for Birkerød Hovedgade”. Parterne skiltes 
slutteligt idet kommunen ikke ønskede at binde sig for et vedtægtsreguleret, flerårigt sam-
arbejde.

Ovenstående dokumenter vedhæftes her som Bilag 1 og bilag 2.

Foreningerne konstaterer, at der i Forslag til Kommuneplan 2017 intet er at finde, der af-
spejler de tanker, der i ovennævnte forløb blev konstateret enighed om. Vort formål med 
nærværende høringssvar er derfor, at pege på punkter i Kommuneplanforslaget, som bør 
tilrettes i konsekvens af ovenstående.

Vore forslag til ændringer af kommuneplanforslaget

Forslagets side 13:
”Birkerød Bymidte. Der forventes en boligfortætning af bymidten. Den videre lokalplan-
lægning af området vil konkretisere og præcisere udbygningsmulighederne.”

Formuleringen er uheldig, da den efterlader læseren i uvished om, hvorvidt det tidligere 
drøftede projekt for salg af p-pladser vest for Hovedgaden med henblik på opførelse af 23 
byhuse fortsat lever og en dag kunne blive ført ud i livet – med tab af omkring 100 p-
pladser til følge. Til skade for handelslivet og dermed bylivet i Birkerød Bymidte.
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Der foreslås derfor følgende tilføjelse til formuleringen: ”I den forbindelse vil det være et 
vilkår, at eksisterende p-pladser, der betjener handelslivet på Hovedgaden, ikke formind-
skes i antal eller på anden måde forringes.”

Forslagets side 24:
Vi bemærker, at kommuneplanforslaget ikke arbejder med detailhandel som et særskilt 
underafsnit, men indeholder det i ”Byer og befolkning”. Dette afspejler den lave prioritet, 
der gives til detailhandel i hele kommuneplanforslaget. Det er vor opfattelse, at dette er en 
generel fejl i planstrategien, der ligger bag kommuneplanforslaget. Der satses på at være 
”Landets bedste bo-kommune”, men det overses herved, at det byliv, der hører med til at 
være et godt sted at bo, i vid udstrækning kun trives, hvis der er et handelsliv i de pågæl-
dende bysamfund. Vi foreslår derfor en opprioritering af detailhandelens rolle i kommu-
neplanlægningen – det vil være i tråd med strategien ”Landets bedste bo-kommune”.

Forslagets side 45:
Vi bemærker, at brugen af betegnelsen ”Birkerød Bymidte” er geografisk mere omfattende 
end naturligt er. Omfatter planområde Bi.C3, C4. Dette er ikke i overensstemmelse med 
daglig tale og ej heller den ny skiltning til Birkerød Bymidte. Vi foreslår, at et andet udtryk 
findes for dette mere omfattende område.

Forslagets side 48:
Formuleringen ”mulighederne for nye former for anvendelse af stueetagerne skal undersø-
ges og afprøves” bør kvalificeres, således at det klart fremgår, at bestemmelsen kun gælder 
for de dele af bycentrene m.m., der ligger uden for strøggaderne. Det er intensiteten af bu-
tikkernes tilstedeværelse, der muliggør synergi, derved at butikkerne udnytter hinandens 
kundeflow. Formuleringen forslås derfor ændret til ”I de dele af bymidterne, bydelscen-
trene eller lokalcentrene, hvor forudsætningerne for fortsat opretholdelse som handelsgade 
ikke påregnes at være til stede, kan mulighederne for nye former for anvendelse at stueeta-
gerne undersøges og afprøves.”

Formuleringen ”Birkerød Bymidte udvikles yderligere med boliger, butikker og by-
funktioner” foreslås ændret til ”Strøggadedelen af Birkerød Hovedgade, d.v.s. strækningen 
mellem Pengetorvet og Netto/Apoteket, opretholdes som en handelsgade med dagligvare-
handel og udvalgsvarehandel og udvikles yderligere med butikker og byfunktioner. Der 
arbejdes på fortætning med boliger i tidligere kontorarealer i etagerne og i handelsgadens 
nære opland uden for p-ringen.”

Forslagets side 55:
Kommuneplanforslaget omtaler bymidterne (Birkerød, Holte, Nærum) som sideordnede 
med bydelscentrene (Bistrup, Vedbæk, Nærumvænge Torv) i henseende til forsyning med 
udvalgsvarer. Dette er ikke en holdbar betragtning. Problemet kommer muligvis af, at Næ-
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være et godt sted at bo, i vid udstrækning kun trives, hvis der er et handelsliv i de pågæl-
dende bysamfund. Vi foreslår derfor en opprioritering af detailhandelens rolle i kommu-
neplanlægningen – det vil være i tråd med strategien ”Landets bedste bo-kommune”.

Forslagets side 45:
Vi bemærker, at brugen af betegnelsen ”Birkerød Bymidte” er geografisk mere omfattende 
end naturligt er. Omfatter planområde Bi.C3, C4. Dette er ikke i overensstemmelse med 
daglig tale og ej heller den ny skiltning til Birkerød Bymidte. Vi foreslår, at et andet udtryk 
findes for dette mere omfattende område.

Forslagets side 48:
Formuleringen ”mulighederne for nye former for anvendelse af stueetagerne skal undersø-
ges og afprøves” bør kvalificeres, således at det klart fremgår, at bestemmelsen kun gælder 
for de dele af bycentrene m.m., der ligger uden for strøggaderne. Det er intensiteten af bu-
tikkernes tilstedeværelse, der muliggør synergi, derved at butikkerne udnytter hinandens 
kundeflow. Formuleringen forslås derfor ændret til ”I de dele af bymidterne, bydelscen-
trene eller lokalcentrene, hvor forudsætningerne for fortsat opretholdelse som handelsgade 
ikke påregnes at være til stede, kan mulighederne for nye former for anvendelse at stueeta-
gerne undersøges og afprøves.”

Formuleringen ”Birkerød Bymidte udvikles yderligere med boliger, butikker og by-
funktioner” foreslås ændret til ”Strøggadedelen af Birkerød Hovedgade, d.v.s. strækningen 
mellem Pengetorvet og Netto/Apoteket, opretholdes som en handelsgade med dagligvare-
handel og udvalgsvarehandel og udvikles yderligere med butikker og byfunktioner. Der 
arbejdes på fortætning med boliger i tidligere kontorarealer i etagerne og i handelsgadens 
nære opland uden for p-ringen.”

Forslagets side 55:
Kommuneplanforslaget omtaler bymidterne (Birkerød, Holte, Nærum) som sideordnede 
med bydelscentrene (Bistrup, Vedbæk, Nærumvænge Torv) i henseende til forsyning med 
udvalgsvarer. Dette er ikke en holdbar betragtning. Problemet kommer muligvis af, at Næ-
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rum Hovedgade er klassificeret som en bymidte, uagtet der er tale om 2 adskilte handels-
steder: Nærum Hovedgade og Nærumvænge Torv, der ligger adskilt med ca. 950 m. Mel-
lem sig har de 2 handelssteder et erhvervsområde. En bestræbelse på at binde de 2 dele 
sammen til et samlet detailhandelsområde er udsigtsløs – dertil er strækningen for lang og 
konkurrencen fra Lyngby for tæt på. Der er derfor reelt kun 2 ”Bymidter” i Rudersdal 
kommune: Birkerød og Holte.

Vi foreslår, at formuleringen på side 55 ”at bymidterne og bydelscentrene tilgodeser beho-
vet for en god forsyning med dagligvarer og udvalgsvarer” udgår og erstattes af følgende:
o ”at bydelscentrene inkl. Nærum Hovedgade og Nærumvænge Torv tilgodeser behovet 

for en god forsyning med dagligvarer og en forsyning med udvalgsvarer efter de lokale 
omstændigheder”

o ”at bymidterne Birkerød og Holte tilgodeser behovet for en god forsyning med daglig-
varer og en god forsyning med udvalgsvarer.”

Forslagets side 59:
Det fremgår af side 59, at Birkerød Bymidte defineres som rammeområde Bi.C3, C4. Dette 
er ikke et hensigtsmæssigt område at arbejde med til detailhandelsplanlægning – både fordi 
området i sin helhed ikke kan karakteriseres som en bymidte i sædvanlig forstand og fordi 
de fremtidige muligheder er væsentligt anderledes for strækningen mellem Netto/Apoteket 
og Pengetorvet end de er for strækningen fra Pengetorvet og til Kongevejen plus den anden 
side af Kongevejen. Strækningen mellem Netto/Apoteket og Pengetorvet kan realistisk 
søges fastholdt som en handelsgade og gågade med sit særlige miljø, medens det ikke er 
tilfældet for den resterende strækning.

Tallene i tabellen på side 59 er fra 2010. For Birkerød foreslår vi, at tallene opdateres og at 
der arbejdes med en geografisk opdeling som ovenfor nævnt. Arealtallene synes at være 
uden tilføjelse af Føtex/Netto/Apotek-arealet på i alt 5.000 m2 butiksareal. Tilsvarende er 
omsætningstallene uden de ændringer i omsætning, der er realiseret over de seneste år. Vi 
foreslår at der gennemføres en opdatering af detailhandelsundersøgelsen for Rudersdal 
kommune.

Med venlig hilsen
Birkerød, den marts 2017

Ejerforeningen Birkerød Bymidte Handelsstandsforeningen i Birkerød
Aage Godt Carlsen Brian Lund Nielsen

Nedenfor følger: Foreningernes mål for Birkerød Hovedgade (opdateret 27.2.2017), og 
Strategi for Birkerød Hovedgade (opdateret 27.2.2017)
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Foreningernes mål for Birkerød Hovedgade

Målet er at genetablere og fastholde Hovedgaden mellem Apoteket/Netto og 
Pengetorvet som et attraktivt handels- og oplevelsessted, hvor der både hand-
les dagligvarer og udvalgsvarer og hvor der findes kunde- og borgeroriente-
rede servicefunktioner – alt på et højt kvalitetsniveau.

Foreningerne vurderer, at begge aspekter af målet ikke alene er mål, men også har karakter 
af  nødvendige forudsætninger:

1. Det er nødvendigt at satse på opretholdelse af hele denne strækning, da tilstrækkelig 
volumen er en forudsætning for tilstrækkelig attraktion.

2. Det er nødvendigt at satse på et højt kvalitetsniveau i alle sammenhænge, da det også er 
en forudsætning for tilstrækkelig attraktion.

Foreningerne vurderer, at der foreligger følgende potentialer / uudnyttede muligheder:

1. Birkerød Hovedgade har med sit historiske og snoede forløb og sine 3 pladsdannelser 
et godt potentiale for at tilbyde en autentisk by-oplevelse i forbindelse med handel- og 
fritidsaktivitet og derved differentiere sig i forhold til butikscentrene i Holte, Farum og 
Hørsholm.

2. Der er et overordentligt stort potentiale for, via en forbedring af tilgængeligheden til
Hovedgaden, at skabe større kundestrøm i gaden.

3. Der er et betydeligt potentiale for at trække handel med udvalgsvarer tilbage til Ho-
vedgaden, da ca. 80 % af Birkerøds forbrug af udvalgsvarer p.t. lægges uden for Birke-
rød. Dette gælder også f.s.v.a. forbruget af andre kunderelaterede tjenesteydelser (re-
staurant m.m.).

4. Der er et betydeligt potentiale for at tiltrække yderligere menneskelig aktivitet til By-
midten p.g.a. et aktivt kulturelt miljø i Manziusgården, Hovedbiblioteket, Præstegårds-
haven, Kirken, Idrætscentret m.m.

Foreningerne finder, at opfyldelsen af målet for Birkerød Hovedgade er realistisk under 
forudsætning af, at ovennævnte potentialer udnyttes.
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fritidsaktivitet og derved differentiere sig i forhold til butikscentrene i Holte, Farum og 
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2. Der er et overordentligt stort potentiale for, via en forbedring af tilgængeligheden til
Hovedgaden, at skabe større kundestrøm i gaden.
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vedgaden, da ca. 80 % af Birkerøds forbrug af udvalgsvarer p.t. lægges uden for Birke-
rød. Dette gælder også f.s.v.a. forbruget af andre kunderelaterede tjenesteydelser (re-
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midten p.g.a. et aktivt kulturelt miljø i Manziusgården, Hovedbiblioteket, Præstegårds-
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forudsætning af, at ovennævnte potentialer udnyttes.
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Strategi for Birkerød Hovedgade

Med henblik på at opfylde Foreningernes mål for Birkerød Hovedgade, som ovenfor skit-
seret, og idet de skitserede potentialer søges udnyttet, ser Foreningerne det som nødvendigt 
at der skabes en organisation, der kan forfølge målene og i den sammenhæng anlægge de 
strategier, der redegøres for nedenstående. Organisationens navn skal være ”Birkerød By-
forum”, i kort form: ”Byforum”.

Deltagerne i Byforum skal være Birkerød Handelsstandsforening, Ejerforeningen Birkerød 
Bymidte samt øvrige aktører i Birkerød Bymidte, der kan tilslutte sig de ovenfor beskrevne 
mål for Birkerød Hovedgade og de nedenfor beskrevne strategier.

Det er foreningernes vurdering, at Byforum vil skulle anvende 3 strategiske greb i sin 
stræben på opfyldelse af målene for Birkerød Hovedgade:

I. Det ene er, at Foreningerne organiserer sig selv: Der skal skabes en organisatorisk 
løsning (Byforum), der formår at udligne den relative konkurrencemæssige svag-
hed, som en traditionel handelsgade har i sammenligning med et moderne butiks-
center.

II. Det andet er samarbejde med borgene i oplandet: Der skal mellem Byforum og 
borgerne i oplandet omkring Birkerød Hovedgade udvikles et højt, gensidigt infor-
mationsniveau, både om de løbende aktiviteter i gaden, i de kulturelle og andre for-
eninger i bymidten, og om mere strategiske forhold, således at den traditionelle 
handelsgades konkurrencemæssige styrker udnyttes og udvikles.

III. Det tredje er byindretningmæssigt: Der skal gennemføres fysiske løsninger med 
henblik på at fremme en større kundestrøm til Hovedgaden og en større kundestrøm 
i Hovedgaden: Eksisterende dagligvareforretninger skal ”bringes nærmere” til Ho-
vedgaden, tilgængeligheden til Hovedgaden for alle trafikarter skal forbedres, pri-
mært fra Stationsvej, og butikkernes/ejendommenes facader skal styres med hen-
blik på at fremtræde som aktive og vel vedligeholdte ligesom alle udenomsarealer 
skal fremtræde som attraktive og vel vedligeholdt.

Ad I.

Generelt for alle traditionelle handelsgader gælder, at de er svagere organiseret end større
indkøbscentre. Det har sin rod i det spredte ejerskab til de ejendomme, der udgør Bymid-
ten: Det vedrører specielt ejendommenes stueetager med butikker, restauranter m.m., og 
det vedrører ankomstvejene til Bymidten, gader, p-pladser m.m. Følgen heraf er relativ 
konkurrencemæssig svaghed i henseende til:
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1. Kortlægning af borgernes ønsker til Bymidten og tilpasning af Bymidtens udbud dertil
2. Koordinering af de handlendes kundeflade til et for borgerne forståeligt helhedsbillede
3. Annoncering/markedsføring/branding af Bymidten i.f.t. borgerne i lokalområdet
4. Tilrettelæggelse af events i bymidten og kommunikation deraf i lokalområdet
5. Faglighed, fleksibilitet og råstyrke i forbindelse med genudlejning
6. Kvalitetsstyring i forbindelse med bygningsvedligeholdelse
7. Finansiel styrke i relation til ejendomsudvikling
8. Udvikling og vedligeholdelse af gader, p-pladser, gadeudstyr, skiltning m.m.

Nogle af punkterne ovenfor håndteres og koordineres i dag af Handelstandsforeningen, 
andre forsøges opbygget i regi af Ejerforeningen, men er på et begynderstadie. Pkt. 8 køres 
af kommunen.

Strategien indebærer etablering af en organisatorisk overbygning, et samarbejdsforum, 
over Handelsstandsforeningen og Ejerforeningen og ”andre aktører”, der kan forbedre Ho-
vedgadens ”performance” på ovennævnte konkurrenceparametre. ”Andre aktører” kan 
være kommunen som største grundejer og èn eller flere foreninger af aktive borgere. Der 
tænkes reelt på at skabe en byledelse. Navnet kan være Birkerød Byforum.

Hypotesen bag denne del af strategien for Bymidten er: Ved en samordning af kræfterne og 
ved en tilførsel af flere ressourcer vil der kunne opnås en forøget ledelses-, markedsfø-
rings- og finansieringskraft og som resultat deraf den ønskede forbedring af den relative 
konkurrenceevne. Dette vil føre ind i en positiv spiral, hvor udvalgsvarehandel og andre 
kundeorienterede servicefunktioner trækkes hjem til byen og samspillet med aktive bor-
gergrupper og de kulturelle institutioner samtidig udbygges.

Ad II.

Generelt for de traditionelle handelsgader gælder også, at de er byens opfattelige midt-
punkt, at de er fremkommet som resultat af et historisk forløb over mange generationer og 
at de rummer en bred forekomst af bygningsværker og livsfunktioner.

Tilstedeværelsen af en sådan eksistentiel/kulturel ”base” giver den traditionelle handelsga-
de en konkurrencemæssig fordel, nemlig muligheden for at differentiere sig i forhold til 
moderne centerdannelser. Der er en klangbund for at udvikle:
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5. Faglighed, fleksibilitet og råstyrke i forbindelse med genudlejning
6. Kvalitetsstyring i forbindelse med bygningsvedligeholdelse
7. Finansiel styrke i relation til ejendomsudvikling
8. Udvikling og vedligeholdelse af gader, p-pladser, gadeudstyr, skiltning m.m.

Nogle af punkterne ovenfor håndteres og koordineres i dag af Handelstandsforeningen, 
andre forsøges opbygget i regi af Ejerforeningen, men er på et begynderstadie. Pkt. 8 køres 
af kommunen.

Strategien indebærer etablering af en organisatorisk overbygning, et samarbejdsforum, 
over Handelsstandsforeningen og Ejerforeningen og ”andre aktører”, der kan forbedre Ho-
vedgadens ”performance” på ovennævnte konkurrenceparametre. ”Andre aktører” kan 
være kommunen som største grundejer og èn eller flere foreninger af aktive borgere. Der 
tænkes reelt på at skabe en byledelse. Navnet kan være Birkerød Byforum.
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Ad II.

Generelt for de traditionelle handelsgader gælder også, at de er byens opfattelige midt-
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1. Fællesidentifikation/ejerskab blandt byens borgere i forhold til Bymidten
2. Loyalitets-mekanismer i forhold til Bymidtens butikker, restauranter m.m.
3. Fælles-erkendelse af Bymidtens ”kulturelle” værdi – og Bymidtens overlevelsesvilkår

En af den traditionelle handelsgades styrker har været, at borgerne i oplandet har fundet det 
selvfølgeligt at lægge deres handel på byens hovedgade og ikke i nabobyen. Denne selv-
følgelighed er båret af nærhed og en oplevelse af ejerskab i forhold til gaden i den by, der 
er ens egen. Dette forudsætter imidlertid i tider mede god mobilitet, at vareudbuddet på 
byens gade i acceptabel grad er konkurrencedygtigt. Udviklingen af større centre med stør-
re vareudbud i nabobyer har presset mange traditionelle handelsgader. I forhold til Birke-
røds strategiske muligheder adresseres dette til dels under afsnit I ovenfor.

Derudover har det været den traditionelle handelsgades styrke, at den var et uformelt mø-
dested med andre medborgere og ofte med en oplevelse af gensidig genkendelse. Borgerne 
fik således ikke kun et indkøbsbehov tilgodeset, men også et bredere socialt behov. Dette 
behov tilgodeses ikke ved handel i nabobyens større indkøbscenter.

Den af Foreningerne anlagte strategi indebærer på dette punkt, at ”Byledelsen” påtager sig 
en bredere opgave end en traditionel centerledelse, nemlig i samspil med borgerne at itale-
sætte en positiv oplevelse af identifikation med Bymidten hos borgerne i Birkerød, en sted-
lig loyalitet, en oplevelse af at høre hjemme. Som udgangspunkt og afsæt for dette ser For-
eningerne det arbejde, der er påbegyndt af  ”Borgergruppen vi elsker vor by – Birkerød” 
og som er videreført i arbejdet med den ugentlige torvedag.

Derudover er der det omfattende byliv, der leves i de mange kulturelle institutioner belig-
gende omkring Kulturaksen – biblioteket, Mantziusgården, Birkerød kirke, Sognegården, 
Teglporten, Idrætscentret, Birkerød Gymnasium m.fl. En større gensidighed mellem dette 
byliv og handelslivet på Hovedgaden vil blive søgt udviklet.

Foreningerne anser alle disse aktiviteter for strategisk vigtige for opnåelse af de stillede 
mål og påregner, at traditionel markedsføring, afholdelse af events i Bymidten og udvik-
ling af ejerskab/loyalitet i forhold til Bymidten kan bringes til at gå op i en højere enhed. 
Til formidling heraf vil Byforum benytte lokale medier, face book, udsendelse af nyheds-
breve på mail, etablering af hjemmeside for Bymidten, afholdelse af debatmøder og fore-
dragsaftener om bymidte-relaterede emner m.m.

Hypotesen bag denne del af strategien for Bymidten er, at identifikation og loyalitet kan 
fremmes gennem et fast struktureret samarbejde i byledelsen, hvori indgår også aktive bor-
gere og lokale foreninger: Borgerne skal løbende holdes orienterede om livet og aktuelle 
begivenheder i Bymidten, og således at borgerne også tilbydes information om Bymidtens 
historiske baggrund og tidsaktuelle eksistensvilkår.
Ad III.
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Specielt for Birkerød Bymidte gælder, at der er forhold ved byens fysiske indretning, der er
problematiske. Disse problemer vurderer Foreningerne til at være på et strategisk niveau i 
den forstand, at uden en afhjælpning deraf vil mulighederne for opfyldelse af målene for 
Bymidten blive reduceret.

I syd ligger Føtex, posthuset, Netto og Apoteket samlet om et fælles ankomstpunkt, der er 
adskilt fra den resterende by med ca. 100 m. Adskillelsen forstærkes af lange inaktive fa-
cader. Disse 3 store dagligvarebutikker vender ryggen til Bymidten og den betydelige 
strøm af mennesker, som disse 3 butikker genererer, inviteres derfor ikke ind i Bymidten. 
Dette indebærer en adskillelse af Bymidten i to dele:

o Den ene del er de 3 dagligvarebutikker, der har tilgængelighed fra Stationsvej med be-
tydelig parkeringskapacitet både i niveau og i p-kælderen under Føtex/Netto.

o Den anden del er selve Hovedgaden fra cykelhandleren og mod nord. Denne del af 
Hovedgaden har med etableringen af Irma/Farumhus i den tidligere SuperBrugsen og 
med de foretagne ombygninger fået en trafikskaber og en øget parkeringskapacitet. 
Men uanset dette mangler den midterste strækning bedre tilgængelighed og forbedring 
af p-plads-forholdene.

Med dette som udgangspunkt er det foreningernes vurdering, at Byforum skal anlægge 
følgende strategi for udviklingen af byens fysiske forhold med henblik på langsigtet at øge 
antal mennesker på gaden h.h.v. reducere antallet af tomme butikslokaler til nul og holde 
det dér:

o Eksisterende dagligvarebutikker ”bringes nærmere Bymidten”, således at kundestrøm-
men fristes ind i Bymidten. I syd indebærer det eksempelvis bedre opgangsforhold fra 
p-kælderen under Føtex, aktivering af passive facader, aktivering af den lille torvedan-
nelse ved cykelforretningen.

o Eksisterende adgangsforhold til Bymidten og eksisterende p-forhold forbedres. Dette 
indebærer et fortsat og tålmodigt arbejde for at skabe forståelse for den langsigtede 
nødvendighed af en bedre tilgang til Bymidten fra Stationsvej med tydeligere skiltning, 
p-ringens gennemførelse med én-vejs sivebiltrafik mellem Kroen og kirkegårdsmuren, 
istandsættelse af p-pladsen bag biografen, bevaring og vedligeholdelse af alle eksiste-
rende p-pladser, skabelse af yderligere p-pladser tæt ved Hovedgaden ved den gamle 
Irma, opgradering af passagerne mellem p-ringen og Hovedgaden og eventuel tilladelse 
til sivecykeltrafik på Hovedgaden.

o Eksisterende fysiske forhold på selve Hovedgaden optimeres. Der tænkes herved på at 
skabe og vedligeholde et attraktivt fysisk grundlag for samvær og oplevelser i Bymid-
ten. Husenes facader skal holdes vel vedligeholdt: Mod Hovedgaden, langs passagerne 
og ud mod parkeringsgaden/p-pladserne. Gader og stræder, p-pladser og udenoms-
arealerne rundt om butikker/ restauranter m.m. skal holdes rene og appetitlige og ud-
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smykkede på et synligt højt kvalitetsniveau, der svarer til Birkerødborgernes høje ind-
komstniveau.

Hypotesen bag denne del af strategien er:

o Den moderne borger lægger gerne sine indkøb der, hvor der fås en positiv oplevelse 
i tilgift, og kører gerne derefter. Oplevelse af den autentiske, velholdte by, i mod-
sætning til det upersonlige butikscenter, kan være en sådan tilgift.

o Den moderne borger kommer til byen i bil, på cykel eller til fods. At facilitere alle 
disse trafikmåder med gode adgangsveje og gode p-pladser tæt på bymidten er af-
gørende for tilstrækkelig tilgang af mennesker til byen, således at antallet af men-
nesker både giver grundlag for butikkernes trivsel og bliver en social oplevelse på 
gaden.

Foreningerne vurderer, at gennemførelsen af ovennævnte strategiske tiltag alle er afgøren-
de fysiske forudsætninger for at opnå målopfyldelse på det lange sigt.

----------------------------------------

En forudsætning for effektiv gennemførelse af strategien er tilførsel af økonomiske midler, 
således at den nuværende frivillige indsats, der primært leveres af Handelstandsforeningen, 
kan blive forstærket og arbejdsfeltet blive udvidet. Det vil kræve en fast tilknyttet kapaci-
tet.

Nærliggende bidragydere til en sådan forøgelse af økonomien er
o Ejendomsejerne på Hovedgaden, hvis økonomiske interesse er en velfungerende Ho-

vedgade, og
o Kommunen, hvis politiske interesse på borgernes vegne også er en velfungerende Ho-

vedgade.
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28. marts 2017

Handicaprådet
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune

Byplan
Øverødvej 2
2840 Holte 
byplan@rudersdal.dk

Høringssvar vedrørende forslag til Kommuneplan 2017

Handicaprådet har modtaget forslag til Kommuneplan 2017 i høring, 
hvilket rådet siger tak for.

Handicaprådet er af den opfattelse, at kommuneplanen skal indeholde 
bestemmelse om, at tilgængelighedsregler og anvisninger overholdes. 

Handicaprådet mener, at det således ikke alene er de lovpligtige regler 
som fx Bygningsreglementer og andet, der skal overholdes. Også andre 
regler og anvisninger med et tilgængelighedsaspekt bør overholdes. Det 
gælder f.eks. ”Færdselsarealer for alle”, som er udgivet af Vejdirektora-
tet, samt ”Udearealer for alle” og diverse andre anvisninger fra Statens 
Byggeforskningsinstitut.

Herudover er Handicaprådet af den opfattelse, at det bør anføres i
kommuneplanen, at Rudersdal Kommune følger nybygninger, nyanlæg 
og større ombygninger med henblik på at sikre, at regler og anvisninger 
overholdes

På Handicaprådets vegne

Med venlig hilsen

Søren Grotum
Næstformand

Jens Darket 
Formand

HØRINGSSVAR NR. 13
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Boligselskabet Birkebo
Hej 
 
Hermed fremsendes høringsvar/indsigelse til Kommuneplan 2017. 
 
Det er vigtigt for Boligselskabet, at høringsvaret nyder fremme, idet vi p.t. har et tomt erhvervslejemål i 
ejendommen, som er utrolig svært at udleje. Der er p.t. et årligt driftstab i Selskabet på ca. 250.000 kr.  Det 
er vores tanke, at etablere seks almene udlejningsboliger med gennemsnitlig størrelse på ca. 53,5 m2. 
 
Vi vil gerne i dialog med kommunen om eventuel køb af den kommunalt ejede parkeringsplads som ligger 
umiddelbart foran bygningen. Derved kan vi skabe et boligprojekt med 6 nye boliger med tilgængelighed 
med mulighed for forhaver samt bedre kvalitet – lysindfald m.m. ,som vil være en fordel for såvel 
Boligselskab som  kommunen. 
 
Skulle der være tekniske spørgsmål er I velkommen til at kontakte vores Rådgiver:  Kant Arkitekterne v/ 
Claes Helmersen –tlf. 0045 22 22 93 16 - CHE@kant.dk 
 
Idet vi håber på velvillighed behandling.  
 
med venlig hilsen 
 
Boligselskabet Birkebo 
formand Bent Nielsen 
Bellisbakken 140 
3460  Birkerød 
bellisbakken@mail.dk 
telf. 45 821400 ellere mobil 30700362 
 

HØRINGSSVAR NR. 14
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Yachtklubben Furesøen
Vedrørende en side i kommuneplanen for rammeområde Ho.R10: 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401641) 
 

I forbindelse med Yachtklubben Furesøens overvejelser om ombygning og 
udbygning af Yachtklubben Furesøens bygningsmæssige rammer, vil vi anmode 
om at Kommuneplanen 2017 tilpasses således at der gives mulighed for at 
ombygge samt udbygge indenfor de eksisterende fysiske rammer/grundplaner i 
form at klubhus og skurkompleks, således at klubbens aktiviteter for ungdom 
og seniorer kan fremtidssikres. 

Generelt: 
Yachtklubben Furesøens klubhus ejes af klubben, men ligger på kommunal 
grund. Både skurkomplekset fra 1970 og klubhuset fra 1977 fremstår idag 
stort set som ved opførelsen. Klubben har imidlertid udviklet sig markant 
siden opførelsen, bl.a. på grund af en stor, succesfuld ungdomsafdeling. 
På grund af de øgede aktiviteter er der behov for at optimere bade-og 
toiletfaciliteter, køkkenfaciliteter, træningsfaciliteter og 
undervisningsrum m.m. i det eksisterende klubhus. 

For at kunne skabe bedre plads til disse faciliteter overvejes det endvidere 
at nyindrette klubbens 1.sal med bedre kvadratmeter-udnyttelse v.hj.a. 
større kviste og inddrage loftarealet over den nuværende bådehal til 
undervisningslokaler inkl. udvidelse med kviste. Det overvejes endvidere at 
flytte klubhusets bådehal-funktion inkl. værksted. Tanken er at forny 
klubbens skurkompleks, og i den forbindelse øge lofthøjden på en del af 
skur-arealet, sådan at bådehal-funktionen kan placeres der. 

Klubben er idag opvarmet med elvarme, hvilket er meget dyrt, hvorfor vi 
ønsker at ændre til en mere fremtidsorienteret opvarmningsform samt i 
relevant omfang supplere med ekstra isolering. 

Hvis I har behov for yderligere information i denne forbindelse, er I 
velkommen til at kontakte undertegnede. 

Mvh. 
Gert Eriksen 
Formand Yachtklubben Furesøen

HØRINGSSVAR NR. 15



47

Yachtklubben Furesøen
Vedrørende en side i kommuneplanen for rammeområde Ho.R10: 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401641) 
 

I forbindelse med Yachtklubben Furesøens overvejelser om ombygning og 
udbygning af Yachtklubben Furesøens bygningsmæssige rammer, vil vi anmode 
om at Kommuneplanen 2017 tilpasses således at der gives mulighed for at 
ombygge samt udbygge indenfor de eksisterende fysiske rammer/grundplaner i 
form at klubhus og skurkompleks, således at klubbens aktiviteter for ungdom 
og seniorer kan fremtidssikres. 

Generelt: 
Yachtklubben Furesøens klubhus ejes af klubben, men ligger på kommunal 
grund. Både skurkomplekset fra 1970 og klubhuset fra 1977 fremstår idag 
stort set som ved opførelsen. Klubben har imidlertid udviklet sig markant 
siden opførelsen, bl.a. på grund af en stor, succesfuld ungdomsafdeling. 
På grund af de øgede aktiviteter er der behov for at optimere bade-og 
toiletfaciliteter, køkkenfaciliteter, træningsfaciliteter og 
undervisningsrum m.m. i det eksisterende klubhus. 

For at kunne skabe bedre plads til disse faciliteter overvejes det endvidere 
at nyindrette klubbens 1.sal med bedre kvadratmeter-udnyttelse v.hj.a. 
større kviste og inddrage loftarealet over den nuværende bådehal til 
undervisningslokaler inkl. udvidelse med kviste. Det overvejes endvidere at 
flytte klubhusets bådehal-funktion inkl. værksted. Tanken er at forny 
klubbens skurkompleks, og i den forbindelse øge lofthøjden på en del af 
skur-arealet, sådan at bådehal-funktionen kan placeres der. 

Klubben er idag opvarmet med elvarme, hvilket er meget dyrt, hvorfor vi 
ønsker at ændre til en mere fremtidsorienteret opvarmningsform samt i 
relevant omfang supplere med ekstra isolering. 

Hvis I har behov for yderligere information i denne forbindelse, er I 
velkommen til at kontakte undertegnede. 

Mvh. 
Gert Eriksen 
Formand Yachtklubben Furesøen

Rudersdal Kommune  
Byplan 
Øverødvej 2 
2840 Holte  
byplan@rudersdal.dk 
                                                                              
 

Rudersdal, 28. marts 2017 
 
Høringsvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Rudersdal til: 

 
Forslag til Kommuneplan 2017 for Rudersdal Kommune 

 
Bemærkninger og kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2017 

 
Generelt mener DN Rudersdal, at forslag til kommuneplan 2017 er et godt gennemarbejdet og 
velskrevet materiale, som gennemgående er let tilgængeligt. I forhold til den gældende kom-
muneplan repræsenterer forslaget på flere punkter en ny tænkning når det drejer sig om 
kommunens rolle som forvalter af naturen og det åbne land, en nytænkning, som vi gerne by-
der meget velkommen.. 
 
Kommuneplanen er først og fremmest et værdipapir med en række hensigtserklæringer og 
områdebeskrivelser. Kun de egentlige retningslinjer er bindende. Det afgørende er derfor, 
hvordan kommuneplan 2017 vil blive realiseret politisk og administrativt i den kommende 
planperiode. – I den aktuelle planperiode har vi oplevet en stigende grad af dialog og lydhør-
hed, og vi ser frem til en fortsat frugtbar dialog når det drejer sig om sådanne spørgsmål og 
forhold, som DN repræsenterer. 
 
Nedenfor vil vi kommentere og uddybe udvalgte temaer og spørgsmål. 
 
1. Vi noterer med tilfredshed, at boligudbygning skal ske inden for den eksisterende byzone, 
og at nye boliger opføres i respekt for de eksisterende forhold og omgivelser (jf. tema byer og 
befolkning).  – For at skabe grundlag for en boligvækst på forventet 50 – 100 boliger om året i 
kommunen omdannes derfor nogle institutions- og nedslidte erhvervsområder til boligformål 
eller blandet bolig- og erhvervsformål. (jf. Vækst og kommuneplan 2017). 
 
Hvad særligt angår omdannelsesområdet nord for Bregnerødvej (BiBE9) lægges der op til at 
øge bebyggelsesprocenten fra 50 til 60, at forøge det tilladte antal etager fra 2 til 3, endog med 
mulighed for 4, og at øge den tilladte bygningshøjde fra 8,5 til 10 meter ”over kote 48”. Der er 
tale om en øgning på samtlige udnyttelsesparametre på et areal, som grænser direkte op til 
det fredede område Stavnsholtkilen. Landskabet i Stavnsholtkilen er fredet, fordi det rummer 
en række særlige landskabelige kvaliteter, huser en høj grad af biologisk mangfoldighed, her-
under § 3 områder, og byder på helt særlige landskabelige og naturhistoriske oplevelsesmu-
ligheder. Vi er særdeles betænkelige ved at disse kvaliteter kan blive ødelagt eller stærkt for-
ringede ved en så massiv boligudvikling, som der lægges op til.  Vi vil opfordre til, at bebyggel-
sesprocenten på 50 fastholdes eller nedsættes til ca. 30 (jf. forholdene på Henriksholm), og at 
etageantallet nedsættes, i hvert fald på et delområde ud mod det fredede område. Området 
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forventes udbygget i første halvdel af planperioden, og vi imødeser en nærmere dialog om 
dette arbejde. 
 
2.  Vi noterer, at kommunen vil arbejde for at friholde det åbne land for yderligere skovrejs-
ning i det omfang det vil modarbejde landskabelige og kulturhistoriske hensyn, og at man vil 
fastholde en restriktiv praksis i landzonesager, således at etablering af nye erhverv og boliger 
i overflødiggjorte bygninger ikke fører til spredt og uplanlagt byudvikling (tema Landområ-
det). At landbrugsdriften ophøjes til pr. definition at medvirke til, at sikre de landskabelige og 
kulturhistoriske værdier (p. 82) må siges at være en tilsnigelse, da denne i høj grad afhænger 
af drift og forvaltningsformen.  
 
3. Under temaet Natur og Landskab erklærer kommunen, at man vil arbejde for at styrke den 
biologiske mangfoldighed og naturkvalitet. Denne målsætning gælder ikke kun for den vilde 
natur men ses også indført under stort set alle andre områder. Dette er meget visionært og 
bærer kimen til både en bæredygtig udvikling og en rig natur. Vi hilser denne programerklæ-
ring særdeles velkommen og forudser et øget fokus på netop at bevare og videreudvikle den 
biologiske mangfoldighed, såvel i forvaltningen af det åbne landskab som i de grønne byrum / 
parker.  
 
I den aktuelle planperiode har vi, med glæde, konstateret en række plejemæssige tiltag på 
flere kommunalt ejede, åbne naturarealer i form af afgræsning, høslet, rydning af tilgroede 
arealer mv. Ligeledes har kommunalt ejede skove i vid udstrækning fået lov at overgå til na-
turnær drift / urørt skov. Vi har dog samtidig konstateret en, efter vores vurdering, ganske 
hårdhændet drift af mange bynære grønne rum / parker med kraftig udtynding, rydning af 
krat og fældning og opstamning af træer. Vi ser derfor frem til, med kommuneplanforslagets 
egne ord, at ”parkernes naturindhold skal forøges. Der skal arbejdes med at skabe variation 
og frodighed og med at øge den biologiske mangfoldighed”, (jf. temaet Fritids- og udeliv). Et 
paradigmeskift fra simple driftsplaner til regulære plejeplaner vil være befriende. Vi vil anbe-
fale, at kommuneplanens intentioner på dette område følges op af konkrete udviklingstiltag, 
hvor DN gerne bidrager med forslag til at øge den biologiske mangfoldighed. 
 
4. Naturområder er opgjort til godt 40 % af kommunens areal, hvilket er forbilledligt og udgør 
et stort privilegium. Målsætningen om at sikre og styrke naturindholdet her, står som et cen-
tralt princip for driften af disse områder. Ud over at tilgodese mangfoldigheden og oplevelses-
glæden, vil en sådan indsats også medvirke til grundvandsbeskyttelsen, renere luft og vand 
samt modvirke støjgener og lysforurening. Der vil derfor ligge en pointe i også, at lade den 
anden store halvdel af kommunes areal være styret efter de samme principper og give biodi-
versiteten her de bedst tænkelige vilkår inden for rammerne af arealernes overordnede an-
vendelse. Det forslås at kommunen udvikler en generel biodiversitetspolitik der muliggør, at 
man i planlægningen og forvaltningen af kommunens forskellige aktiviteter så godt som mulig 
tager hensyn til dyr og planter. Herved hjælper vi os selv mod de værste gener af vores gøren 
og laden.  
 
5. Grønne områder der også kan tjene til spredning og forbindelse for fauna- og flora er af af-
gørende betydning for at fastholde og udvikle en robust, mangfoldig og sammenhængende 
natur. Vi hilser derfor med tilfredshed, at kommunen vil oprette økologisk funderede forbin-
delser i dele af Maglemosen, Dumpedalen og Slugten ved Sjælsø (jf. tema Natur og Landskab). 
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Vi ser frem til planlægningen og realiseringen af de plejemæssige tiltag, som kan udvikle om-
råderne til reelle fauna- og florapassager. For Natura 2000 områderne inden for kommune-
grænsen efterlyser vi et større engagement fra kommunens side mht. til at sætte sit præg på 
de dertil knyttede handleplaner. Herved kan der opnås en bedre sammenhæng mellem de 
kommunale og statslige naturområder. Eksempelvis virker de nye anlagte stier og øvrige ad-
gangsfaciliteter omkring Bøllemosen, at være afkoblet kommunens øvrige grønne netværk. 
Der efterlyses en mere integreret planlægning mellem de to myndigheder. Dette gælder ikke 
kun for Natura 2000 områderne, men også de store statslige skovarealer. Vi har til gengæld 
med tilfredshed noteret os målsætningen om, at øge sammenhængen til vores nabokommu-
ners naturområder. 
 
6. Kystnærhedszone afsnittet og til dels det om blå fritidsområder samt afsnittet om sø, å og 
kyst er stort set kun af orienterende karakter og rummer ikke noget der ikke allerede er lov-
givet for. Vi savner visioner om at øge tilgængeligheden og forbedre naturforholdene langs 
kysten og søbredder. Desuden er henvisningen til indsatsplanerne i vandområdeplanen util-
strækkelig til at skabe forudsætningerne for god økologisk tilstand i vores vådområder. Der 
døjes fortsat med en for stor næringsbelastning og en for lille tilbageholdelsesevne af regn-
vand. Der er dog lidt trøst at hente i kommunens selvstændige indsatskatalog for ferskvands-
områder og måske, med lidt god vilje, i afsnittet om lavbundsarealer. 
 
7. For de grønne fritidsområder ser vi til gengæld meget anstændige bestræbelser på at tilgo-
dese de mange hensyn og interesser på en afbalanceret måde og med en højt naturmæssig 
værdi som underlæggende præmis. Dette synes også at gælde afsnittet om stier og motionsru-
ter. Positivt anføres en vision fra Planstrategi 2015 om, at der skal ske udvikling af flere grøn-
ne stiforbindelser (jf. Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017). Om ”Rudersdals Bjerge” 
(tema Natur og Landskab), nævnes, at der skal arbejdes for udpegning af de mest markante og 
oplevelsesmæssige lokaliteter og at det er ambitionen, at der skal udvikles et stisystem, der 
fører forbi disse lokaliteter. 
 
Visionen om at udvikle flere grønne stiforbindelser vil DN Rudersdal gerne fortsat bidrage 
med forslag til. Planlægning og etablering af de eksisterende grønne stiforbindelser i kommu-
nen går helt tilbage til de store planer fra 1936 om Københavnsegnens grønne områder og 
Frednings- og Stiplanen fra 1940. I forbindelse med 100 års dagen for naturfredningsloven, vil 
DN Rudersdal sætte fokus på dette fremsynede planlægningsarbejde, der er baggrunden for 
de store sammenhængende naturområder med grønne stier der kendetegner Rudersdal 
Kommune. I forlængelse heraf vil vi foreslå, at der i kommuneplanen indskrives en mere kon-
kret handlingsplan for videreudvikling af grønne stiforbindelser, der giver adgang til de fre-
dede områder og til naturoplevelse.  
 
8. Affald: trist at se hvordan kommunen mangler selvstændige visioner på dette vitale områ-
der, men alene lægger sig i slipstrømmen af de nationale bestemmelser. Der burde i en rig 
kommune som Rudersdal kunne udrettes betydeligt mere på affaldsområdet, og gerne på en 
måde der kunne vise vejen for andre. Der eksisterer tilsyneladende en berøringsangst overfor 
borgerne når det handler om at udvise ansvarlighed og deltagelse til en mere bæredygtig ud-
vikling på denne front. 
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9. Det anføres (jf. tema Tekniske Anlæg) at der er udpeget i alt 11 stilleområder. Deres ud-
strækning er ikke angivet på kortmaterialet og kan derfor ikke nærmere identificeres. Kom-
munen vil i den kommende planperiode ”vurdere behovet for at revidere udpegningen af stil-
leområder”, men det er uklart hvordan dette skal forstås. Der henstilles til borgerinddragelse i 
forbindelse med det påtænkte udpegningsarbejde. Store dele af kommunen er stærkt støjbe-
lastet, især af trafikstøj, og vi finder det afgørende, at der til stadighed arbejdes for i videst 
mulig omfang, at begrænse gener fra støj og larm. 
 
Som nævnt i starten rummer forslaget til kommuneplan 2017 en erkendelse af betydningen 
for et godt miljø og en rig natur til glæde for borgerne i kommunen og dens besøgende. Vi hå-
ber at høringssvaret fra DN Rudersdal kan medvirke til at fundere og konkretisere disse be-
stræbelser i forbindelse med kommunens mangeartede ansvarsområder. Vi ser også frem et 
fortsat konstruktivt samarbejde med kommunen om realisering af de mange grønne intentio-
ner i den kommende planperiode. For at anspore vores alles medvirken til en bæredygtig ud-
vikling, vil vi desuden opfordre til at fortsætte og styrke borgerinddragelsen i udmøntningen 
af de mange planer. 
 
På DN Rudersdals vegne 
 
Michael Olesen (fmd.) 
Hegnsvej 58 
2850 Nærum 
 
Tlf.: 21 60 88 53 
E-mail: molesen@bio.ku.dk 
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Birkerød Menighedsråd
Kirkevej 2, 3460 Birkerød
Tlf.: 45 82 06 90

 
U D K A S T

Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte
Att.: Byplan

Mail: byplan@rudersdal.dk

Vedr. Kommuneplan 2017
Menighedsrådet har i forbindelse med borgermødet 26. september 2016 i Birkerød Idrætscenter
givet til kende, hvor bl.a flere boliger i Birkerød (Lokalitet 3, Hovedgadens bagside mod vest) blev 
præsenteret, at man ser det som en af rådets opgaver, at kirkens og kirkegårdens nærmeste 
omgivelser ikke bebygges eller bruges på skæmmende måde, og derudover skal man høfligst gøre 
opmærksom på, at kirkens omgivelser er beskyttet gennem fredninger. Denne tilkendegivelse 
ønsker menighedsrådet på ny at præcisere og fastholde.

Kommunen påpeger selv i udkast kommuneplan 2017, ”at det er væsentligt at sikre at udviklingen 
ikke sker på bekostning af de mange enkeltværdier som rent faktisk er til stede. Væsentligt i den 
forbindelse er at de nuværende grønne områder sikres som friarealer med fri adgang for alle og at 
de således sikres mod bebyggelse og anlæg”. Det udsagn kan menighedsrådet tilslutte sig, da netop 
”Politiparken” på den ene side af området er af væsentlig værdi for området, ligesom ”Den gamle 
Præstegårdshave” på den anden side af området er et væsentlig og attraktiv område, der skal værnes 
om, således at grønne og luftige miljøer fastholdes og ikke erstattes af tæt bebyggelse.

Menighedsrådet kan således heller ikke acceptere, at der på noget tidspunkt fremadrettet sker 
bebyggelse af lokalitet 3 (Hovedgadens bagside mod vest) med indskrænkning af p-pladser til følge, 
da sognegården kun råder over meget få p-pladser, hvorfor det er afgørende for sognet, at der er 
tilstrækkeligt med p-pladser til såvel kirkegang som andre arrangementer i sognegården.

Endelig skal menighedsrådet på ny gøre opmærksom på, at Høsterkøb kirke, sognehus og 
præstebolig på Gøngehusvej, med sin velproportionerede arkitektur af arkitekt Ulrik Plesner er af så 
stor værdi for lokalområdet, at disse bygninger bør betegnes som bevaringsværdige.

Med venlig hilsen
p.r.v.

Karin Løhde
fm.
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HØRINGSSVAR NR. 18
Rudersdal Kommune 
Byplan Øverødvej 2  
2840 Holte 
Pr. mail: byplan@rudersdal.dk 

Hillerød, 29. marts 2017 
Bemærkninger til forslag til ny kommuneplan i Rudersdal kommune 

 
Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og 
interesseorganisation for landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen bemærkninger 
til Rudersdal kommunes kommuneplanforslag 2017. 

 
Landbruget er med sine mange forskellige aktiviteter og funktioner aktivt bidragende til at gøre 
Rudersdal til en af de bedste kommuner at bosætte sig i. Som følge heraf bør det fremhæves 
forskellige steder i kommuneplanen, at Rudersdal gennem planlægning og administration 
garanterer rammer for en tidssvarende udvikling i landbruget, der giver erhvervet gode 
fremtidsperspektiver i kommunen. [Eksempler er landbrugets anvendelse af det åbne land, 
mulighed for tidssvarende bygninger, naturpleje ved husdyrhold, ligesom landbrugsrelaterede 
aktiviteter, såsom ridning, besøgsgård, mv.] 

 
Uden landbruget og den almindelige landbrugsdrift kan Rudersdal ikke tilbyde sine indbyggere en 
varieret og spændende natur med de åbne landskabsstrøg, der varierer mellem dyrkede og 
udyrkede arealer og de visuelle årstidsindtryk og rekreative oplevelser, det giver at færdes i det 
åbne land. Landbruget spiller også en vigtig rolle i naturplejen, bl.a. fordi mange arealer skal 
afgræsses for at bevare og fremme naturkvalitet og biodiversitet. Uden landbruget vil det åbne 
land springe i krat. 

 
Med landbruget som vigtigste aktør kan Rudersdal kommune præsentere en række attraktive og 
rekreative tilbud til borgerne, som eksempel kan nævnes ridesporten, lokalt producerede 
fødevarer af høj kvalitet og adgangen til det åbne land i skel og på markvej. - Og hvorfor så ikke gå 
skridtene videre og være lidt mere visionær, hvor der stiles efter lokalt producerede fødevarer på 
institutionerne, efter skolehaver baseret på ”fra have til maveprincippet” og efter energi baseret 
på lokalt produceret biomasse, affald og andre restprodukter. Dermed kan Rudersdal også blive 
landets mest bæredygtige og moderne bokommune! 

 
I Rudersdal Kommune kan man bo godt på landet, være tæt på naturen, og så stadigvæk nå 
Rådhuspladsen på under en halv time! – Det er attraktivt! 

 
 

Ændringer i det åbne land – tidlig dialog med landbruget 
 

Bevaring og udvikling af ressourcerne i det åbne land involverer landbruget på mange måder. 
Fødevareproduktion, genanvendelse af næringsstoffer, landskabet som fritidsrum, fremme af 
biodiversiteten, beskyttelse af drikkevand er eksempler på samfundsværdier, som skal realiseres 
her. I modsætning til andre kommuner er der i Rudersdal ikke plads nok til at anvise hver funktion 
sit eget reservat (areal). En sådan paralleladministration kan det åbne land ikke rumme, 
kommunens territorium er alt for lille, samforvaltning af interesserne derfor en nødvendighed. En 
tidlig dialog med landbruget og de berørte lodsejere forbedrer mulighederne for samforvaltning. 
En god dialog åbner for de bedste løsninger – den opfordrer vi til, og den står vi til rådighed for! 
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Rudersdal Kommune 
Byplan Øverødvej 2  
2840 Holte 
Pr. mail: byplan@rudersdal.dk 

Hillerød, 29. marts 2017 
Bemærkninger til forslag til ny kommuneplan i Rudersdal kommune 

 
Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og 
interesseorganisation for landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen bemærkninger 
til Rudersdal kommunes kommuneplanforslag 2017. 

 
Landbruget er med sine mange forskellige aktiviteter og funktioner aktivt bidragende til at gøre 
Rudersdal til en af de bedste kommuner at bosætte sig i. Som følge heraf bør det fremhæves 
forskellige steder i kommuneplanen, at Rudersdal gennem planlægning og administration 
garanterer rammer for en tidssvarende udvikling i landbruget, der giver erhvervet gode 
fremtidsperspektiver i kommunen. [Eksempler er landbrugets anvendelse af det åbne land, 
mulighed for tidssvarende bygninger, naturpleje ved husdyrhold, ligesom landbrugsrelaterede 
aktiviteter, såsom ridning, besøgsgård, mv.] 

 
Uden landbruget og den almindelige landbrugsdrift kan Rudersdal ikke tilbyde sine indbyggere en 
varieret og spændende natur med de åbne landskabsstrøg, der varierer mellem dyrkede og 
udyrkede arealer og de visuelle årstidsindtryk og rekreative oplevelser, det giver at færdes i det 
åbne land. Landbruget spiller også en vigtig rolle i naturplejen, bl.a. fordi mange arealer skal 
afgræsses for at bevare og fremme naturkvalitet og biodiversitet. Uden landbruget vil det åbne 
land springe i krat. 

 
Med landbruget som vigtigste aktør kan Rudersdal kommune præsentere en række attraktive og 
rekreative tilbud til borgerne, som eksempel kan nævnes ridesporten, lokalt producerede 
fødevarer af høj kvalitet og adgangen til det åbne land i skel og på markvej. - Og hvorfor så ikke gå 
skridtene videre og være lidt mere visionær, hvor der stiles efter lokalt producerede fødevarer på 
institutionerne, efter skolehaver baseret på ”fra have til maveprincippet” og efter energi baseret 
på lokalt produceret biomasse, affald og andre restprodukter. Dermed kan Rudersdal også blive 
landets mest bæredygtige og moderne bokommune! 

 
I Rudersdal Kommune kan man bo godt på landet, være tæt på naturen, og så stadigvæk nå 
Rådhuspladsen på under en halv time! – Det er attraktivt! 

 
 

Ændringer i det åbne land – tidlig dialog med landbruget 
 

Bevaring og udvikling af ressourcerne i det åbne land involverer landbruget på mange måder. 
Fødevareproduktion, genanvendelse af næringsstoffer, landskabet som fritidsrum, fremme af 
biodiversiteten, beskyttelse af drikkevand er eksempler på samfundsværdier, som skal realiseres 
her. I modsætning til andre kommuner er der i Rudersdal ikke plads nok til at anvise hver funktion 
sit eget reservat (areal). En sådan paralleladministration kan det åbne land ikke rumme, 
kommunens territorium er alt for lille, samforvaltning af interesserne derfor en nødvendighed. En 
tidlig dialog med landbruget og de berørte lodsejere forbedrer mulighederne for samforvaltning. 
En god dialog åbner for de bedste løsninger – den opfordrer vi til, og den står vi til rådighed for! 

Kulturmiljø, bevaring og arkitektur og anvendelse af bebyggelse i Landzone 
Landboforeningen anerkender, at kommunen ønsker at fastholde og udvikle kulturarven, men vi 
mener, at hensynstagen til bevaringsværdige bygninger ikke må stå i et dominerende misforhold  
til den erhvervsmæssige nødvendige udvikling af landbruget uanset bedriftsstørrelse. 
Dyrevelfærdskrav i Hesteloven, miljø- og klimarigtig energihåndtering i driftsbygninger og  
stuehuse kan afstedkomme behov for ændring af eksisterende byggeri, nedrivning af 
utidssvarende bygninger, nybyggeri eller opførelse af læskure til udegående dyr i landzonen. Vi 
opfordrer til, at disse aspekter kommer klarere til udtryk i den endelige kommuneplan end i de 
aktuelle formuleringer. 

 
Afsluttende vil vi gerne tilkendegive, at vi altid er til rådighed for en uddybende dialog med 
kommunen. Vi er sikre på, at helhedsløsninger på klima-, natur-, arealanvendelses-, miljø- og 
fødevareområdet kan findes i samarbejdet med aktive landbrugere og en multifunktionel 
landbrugsproduktion i Rudersdal. 

 
 

Med venlig hilsen 

 
Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 
 
 

Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening 
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Trørød Grundejerforening
 
Høringssvar om Kommuneplan 2017. 
 
Forslag til Kommuneplan 2017 er sendt i høring, og Trørød Grundejerforening ønsker at 
fremsende de følgende synspunkter. 
 
Det flotte planforslag indeholder mange gode og fremadrettede elementer, som 
Grundejerforeningen helt kan tilslutte sig. 
 
Borgmesteren skriver i sit forord  ” Det drejer sig om…at bevare de smukke omgivelser i form 
af grønne områder…”. Og senere fremhæves, at åben lav bebyggelse er Kommunens identitet – 
også fremover. 
 
Planen fastsætter også en række hensigtsmæssige regler for udstykning hvad angår 
koteletgrunde, mærkeligt udformede matrikler, og andre forhold, som Grundejerforeningen 
kan støtte. På linje hermed anføres, at der ikke kan foretages udstykning med henblik på 
opførsel af nye boliger (S.89). Og der er medtaget en vigtig regel om ved etablering af 
tagterrasser o. lign. at sikre, at disse ikke medfører indbliksgener for nabogrundene. 
 
Endvidere fremhæver planen, at fornyelse af bygninger, skal ske med respekt for eksisterende 
forhold, et synspunkt, som Grundejerforeningen har bakket op ved mange lejligheder. 
 
Mange af planens tiltag støtter op om disse gode målsætninger.  
 
Men desværre ser vi en række forhold, der trækker i modsat retning og truer den åbne og 
grønne karakter. I området omkring Trørød har vi set, at mange af de endnu åbne arealer 
bliver bebygget, f.eks.  det meget byggeri ved Henriksholm, den tætte bebyggelse af 
Trørødlund, Gæslingehaven og nu planer om bebyggelse af Skolehjemmet Skovlys areal. 
 
Parallelt hermed ser vi udstykning af almindelige parcelhusgrunde, hvor de sidste muligheder 
for at opføre nye huse bliver udnyttet med en stigende fortætning til følge. Her vil 
planforslagets retningslinjer på dette felt forhåbentlig medføre en hensigtsmæssig styring.  
 
Endelig ser vi, at mange ny- og ombygninger resulterer i skæmmende ”monsterhuse”, således 
som Grundejerforeningen ofte har påpeget det.  
 
Det åbne og venlige indtryk modvirkes også af den larmende biltrafik, der foranlediger  
mange grundejere til at bygge beskyttelsesmure mod vej, hvilket naturligvis begrænser 
udsigten fra vejene og helhedsbilledet. 
 
Alt dette er en trussel mod det åbne og grønne Trørød, som i planforslaget betegnes som ”…en 
af kommunens bedst bevarede landsbyer…”. Henover en periode på 10 – 15 vil det medføre at 
området skifter karakter. 
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Planforslagets målsætninger for trafikken kan Grundejerforeningen tilslutte sig. Specielt 
oplysningerne om mulighederne for at etablere fartdæmpende foranstaltninger på en række 
vejtyper. Og her spiller regeringens seneste planer om at lette adgangen til at indføre 40 km 
zoner positivt ind. 
 
Stinettet er en væsentlig faktor med henblik på begrænsning af bilernes luftforurening, på 
borgerne fysiske udfoldelsesmuligheder og endeligt som trafikforbindelse; i Trørød f.eks. vil 
stianlæg kunne aflaste trafikvejene for en del af den byinterne trafik. 
 
Endelig er den kollektive trafik væsentlig med henblik på en begrænsning af CO2 udslippet. I 
de seneste Paris aftaler blev transport sektoren betegnet som en af de større belastninger for 
miljøet. For at afhjælpe dette må den kollektive trafik gøres attraktiv for borgerne, og her er 
f.eks. bedre forbindelser på tværs af Kommunen vigtig. 
 
Og klimatilpasning er allerede fremhævet i Borgmesterens indledning, der omtaler 
Kommunens ”grønne profil”. 
 
Det omfatter klimatilpasning i form af reduceret CO2 udslip, håndtering af nedbør, 
klimasikring, naturbeskyttelse  og ikke mindst borgerinddragelse i dette arbejde. Især da 
Trørød er betegnet som risikoområde.  
 
I den forbindelse er Grundejerforeningen glad for, at planen også sætter fokus på støjgener. 
Helsingørmotorvejen er selvfølgelig hovedproblemet for Trørød, men i området findes i 
stigende grad andre støjkilder, og her ikke mindst støj i form af trafiklarm fra vejene gennem 
Trørød. 
 
I afsnittet om Kultur kunne planen gerne lægge mere vægt på det Historiske Arkiv i Nærum. 
Arkivet er jo nøglen for borgerne og for hele samfundet til en forståelse og beskrivelse af 
Kommunens historie. Og hvis arkivet ikke drives med tilstrækkelige ressourcer, lukker 
fortiden sig for os. 
 
Planforslaget rummer også en række retningslinjer for erhvervsområdet i Trørød, og 
Grundejerforeningens ønske er her, at området integreres bedre i landsbyen; man kunne 
måske tiltrække videnserhverv, som i Nærum. Eller man kunne forestille sig etableret 
gæstelejligheder, som de, der nu er blevet indrettet på Rundforbivej i Nærum. 
 
Kommuneplanens form og sprogbrug er let tilgængelig og klar. 
 
29. III. 2017. 
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Holte Roklub
Vedrørende ejendom i kommuneplanens rammeområde Ho.R5:
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401982&searchwkt=POINT(71673
9.0%206190944.0)

Med vores foreningsejede bevaringsværdige klubhus på kommunal grund i 
fredskov, indenfor strandlinjen er vi underkastet en række restriktioner, 
når vi ønsker at renovere og opdatere husets funktion til (frem)tidens 
behov. 

Indenfor de kommende mdr. indretter vi i henhold til byggetilladelse 2016 ny 
førstesal “under tag” for at kunne udnytte husets sidste indvendige m2 til tidssvarende 
træningsfaciliteter. Processen for at komme dertil har været umådeligt lang og begrænsende for 
vores ønsker og behov. 

Aktuelle udeståender, som ønskes tilgodeset i kommuneplanen: 
Ny fredningssag må på plads (efter årelange tilløb), så vi kan få 
tilladelse til: 
- simple parkeringspladser (ca. 25) på stabilgrus langs tilkørselsvej tæt 
ved klubben (er drøftet flere gange med Byplan, senest 2016), 
- mulighed for bådehus syd for klubben, når behov måtte opstå (forslag 
fra Byplan 2016).
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Holte Roklub
Vedrørende ejendom i kommuneplanens rammeområde Ho.R5:
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401982&searchwkt=POINT(71673
9.0%206190944.0)

Med vores foreningsejede bevaringsværdige klubhus på kommunal grund i 
fredskov, indenfor strandlinjen er vi underkastet en række restriktioner, 
når vi ønsker at renovere og opdatere husets funktion til (frem)tidens 
behov. 

Indenfor de kommende mdr. indretter vi i henhold til byggetilladelse 2016 ny 
førstesal “under tag” for at kunne udnytte husets sidste indvendige m2 til tidssvarende 
træningsfaciliteter. Processen for at komme dertil har været umådeligt lang og begrænsende for 
vores ønsker og behov. 

Aktuelle udeståender, som ønskes tilgodeset i kommuneplanen: 
Ny fredningssag må på plads (efter årelange tilløb), så vi kan få 
tilladelse til: 
- simple parkeringspladser (ca. 25) på stabilgrus langs tilkørselsvej tæt 
ved klubben (er drøftet flere gange med Byplan, senest 2016), 
- mulighed for bådehus syd for klubben, når behov måtte opstå (forslag 
fra Byplan 2016).

VIRKSOMHEDER
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PFA
Vedr. Ejendommen matr.nr. 2ae m.fl Kajerød, Birkerød, Birkerød Kongevej 150 A - 150 B

Resumé
PFA Ejendomme A/S har som ejer af Birkerød Kongevej 150 A - 150 B modtaget udkast til forslag for 
lokalplan 256 for området ved Grøndalsvej og Højbrovej.

Området er beliggende i rammeområde Bi.E2 i Kommuneplan 2017, som i øjeblikket er i høring, 
hvorefter anvendelsen fastlægges til administration, liberale erhverv, forretningsservice, kursus samt 
lettere håndværksvirksomhed. Der lægges op til at der sammen med lokalplanen udarbejdes tillæg nr. 
12 til Kommuneplan 2013, hvorefter rammeområde Bi.E2 ændres til at omfatte administration, liberale 
erhverv, kursus- og lettere håndværks-virksomhed samt antennemaster og tekniske anlæg.

Det fremgår af redegørelsesdelen at lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til 
erhvervsmål og muliggøre opstilling af antennemast.

Konklusion
På vegne af PFA Ejendomme A/S gør vi hermed indsigelse til udkastet på ”Lokalplan 256”, hvor der er 
oplyst høringsfrist til 28. februar 2017.

Indsigelsen er rettet mod områdets anvendelse til erhvervsmål samt opstilling af antennemast på 
matrikel 2ae.

Til jeres orientering gør vi ligeledes indsigelse mod Kommuneplan 2017 som netop nu er i høring 
omkring ovenstående forhold.

Argumenter for indsigelse
Områdets struktur som helhed

- Iagttages den overordnede struktur for anvendelsen i området kan det konstateres at matr.nr. 
2ae m.fl Kajerød, Birkerød er beliggende som den eneste rene erhvervsejendom, omkranset 
af områder til beboelses- og blandede bolig-erhvervsformål (se vedlagte oversigt). 
Ejendommen er beliggende ca. 950m fra stationen og er derfor ikke beliggende indenfor et 
stationsnært kerneområde (max. 600m).

- Anvendelser med byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, 
størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter bør placeres indenfor de stationsnære 
kerneområder områder. Med en eksisterende erhvervsanvendelse på mere end 4000m² ville 
det således være bedst, hvis erhvervsbyggeri af denne størrelse blev placeret i et 
stationsnært kerneområder.

Etablering af antennemast
- PFA ønsker ikke antennemasten placeret på deres matrikel 2 ae.

Kommercielle udfordringer à svær udlejning
- På ejendommen er der i dag 20% tomgang og yderligere 15% på vej à vi oplever at 

efterspørgslen efter kontorer og erhverv generelt er stærkt dalende i dette område 

Forslag til ændret anvendelse
Ejendommen er beliggende uden det stationsnære kerneområde og selvom kommunalbestyrelsen har 
mulighed for at planlægge større kontorbyggerier stilles der derfor forslag om, at der i 
anvendelsesbestemmelsen blev indarbejdet mulighed for en kombination af boliger og erhverv.

Kombinationen er kendt i området, hvor området umiddelbart for ejendommen (Bi.BE1) fastlægger en 
anvendelse til tæt-lave boliger og etageboliger, administration og liberale erhverv. Forslaget er således 
at Bi.E2 ændres til nyt rammeområde Bi.BEx til at omfatte tæt-lave boliger og etageboliger, 
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administration, liberale erhverv, kursus- og lettere håndværksvirksomhed samt antennemaster og 
tekniske anlæg

Den ændrede anvendelsesbestemmelse sikrer, at den nuværende anvendelse til ren erhverv kan 
fortsætte, den ønskede antennemast kan etableres og samtidig kan en eventuel fremtidig indretning til 
beboelsesformål håndteres indenfor det eksisterende plangrundlag. Problemet med at fastholde et 
formål og en anvendelse til ren erhverv er, at et eventuelt fremtidigt ønske fra ejer om konvertering 
helt- og delvist til boligformål – og positiv politisk vilje – ikke kan gennemføres på baggrund en af §19 
dispensation, idet dette vil stride mod lokalplanens principper. Etableres det planmæssige grundlag nu
kan ændringen ske alene på baggrund af en byggetilladelse.

Bygningens og grundens udformning bør ikke have en negativ indvirkning på en ændret anvendelse, 
da det kun er to hjørner af bygningskroppen der vender ud mod Birkerød Kongevej derudover har man 
etableret beplantningsbælte ud mod Kongevejen således at eventuel støj formindskes. 

Vi forventer en kvittering for indsigelsen og håber på et snarligt møde med kommunen vedr. 
ovennævnte indsigelse og betragtninger i denne henseende.
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AREALOPGØRELSE

Matr. nr: 2bl. Ejerlav: Vedbæk By, Vedbæk

Netto A/S - Butik 808
Aktuelle butik

Grundareal
Før

1256 m²
Efter

1709 m²

Bebyggede areal:

Brutto areal 491 m² 648 m²

Butiksareal (salgsareal)
(excl. vindfang)

361 m² 462 m²

Lagerareal
(incl. Kølerum)

92m² 100 m²

Personalerum
(incl. Toilet/kontor/garderobe) ~35 m² 31 m²

Boligareal 424 m² 424 m²
Bebygget areal: 915 m² 1072 m²

Bebyggelsesprocent

72,9 %  62,7 %

Krav iflg. Lokalplan 71  < 70 %

Parkeringspladser
Butik 13 stk. 21 stk.
Bolig 5 stk. 5 stk.
Krav iflg.:

Krav iflg. Lokalplan 71;
1 p-plads pr. 25 m² butikareal 18,5 stk.

Krav iflg. Lokalplan 71;
1 p-plads pr. 50 m² boligareal
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Note
Ubenævnte mål i millimeter.
Mål på tegningsmateriale er omtrentlige.

Henvisninger
Lokalplan 71 - For centerområdet ved Vedbæk Stationsvej
Lokalplan 123 - Området ved Marievel og larsensvej i Vedbæk

INGENIØRER: Strunge Jensen A/S Solrød center 29, 2. sal, 2680 Solrød Strand www.strunge.dk TLF.: 56 14 10 30
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AREALOPGØRELSE

Matr. nr: 2bl. Ejerlav: Vedbæk By, Vedbæk
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Lagerareal
(incl. Kølerum)

92m² 100 m²

Personalerum
(incl. Toilet/kontor/garderobe) ~35 m² 31 m²
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Otto Krabbe

Ønske om at ændre anvendelsesbestemmelse, bebyggelsesprocent og bygningshøjder for
rammeområde Næ.E2. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401770

Områdets anvendelse
Offentlig og privat administration, lettere industri, værksted, håndværk og service samt boliger.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Eksisterende zonestatus
Byzone

Maksimal bebyggelsesprocent
80% for ejendommen

Maksimal procentdel af grunden der må bebygges
60

Opholds- og friarealer
Der skal fastlægges retningslinjer for områdets beplantning. Udendørs oplag skal afskærmes.

Maksimal bygningshøjde i meter
12.00

Minimum miljøklasse
1

Maksimal miljøklasse
4

Generel anvendelse
Erhvervsområder og boliger

Hilmer Mathiassen
Ang. rammeområdet NÆ.E2, er det mit ønske at min ejendom Byageren nr. 11 som er erhverv i dag, 
vil blive omlagt til boligområde med så stor bebyggelsesgrad som muligt.

HØRINGSSVAR NR. 23

HØRINGSSVAR NR. 24

Janicke Schultz-Petersen
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Næ.E2
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401770

Vi sender hermed høringssvar for vore matrikler Byageren 5 og Byageren 7. Området er 
yderst velplaceret i forhold til motorvejen og anden infrastruktur ligesom til 
indkøbsmuligheder. For at optimere bedre rammebetingelser for udvikling og vækst af 
velbeliggende virksomheder samt ligestilling af bebyggelsesprocenter i erhvervsområderne i 
Nærum, ønskes bebyggelsesprocenten hævet fra 40% til 80%. På det seneste er der 
virksomheder, som er flyttet grundet vækst og dermed manglende plads. Dette kan fremover 
undgås ved en højere bebyggelsesprocent. De omkringliggende erhvervsområder har 
bebyggelsesprocent på 60-80% og set i lyset af de røde beboelsesbygninger på 
Skodsborgvej Vest med høje tage, mener vi at indtrykket af byområde sagtens kan adoptere 
bygninger på en højde på op til 13-15 meter på Byageren og at matriklerne kan magte en 
bebyggelsesprocent på 80%. Områdets nuværende anvendelse er Offentlig og privat 
administration, lettere industri, værksted, håndværk og service samt enkelte boliger i 
tilknytning til virksomhederne. Dette ønskes ændret til også at inkludere flere boliger, således 
at området ved lejlighed kan ændres til boligbebyggelse i 4 etager, hvilket ikke vil have en 
højde højere end Skodsborgvej Vest.
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Otto Krabbe

Ønske om at ændre anvendelsesbestemmelse, bebyggelsesprocent og bygningshøjder for
rammeområde Næ.E2. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401770

Områdets anvendelse
Offentlig og privat administration, lettere industri, værksted, håndværk og service samt boliger.

Fremtidig zonestatus
Byzone

Eksisterende zonestatus
Byzone

Maksimal bebyggelsesprocent
80% for ejendommen

Maksimal procentdel af grunden der må bebygges
60

Opholds- og friarealer
Der skal fastlægges retningslinjer for områdets beplantning. Udendørs oplag skal afskærmes.

Maksimal bygningshøjde i meter
12.00

Minimum miljøklasse
1

Maksimal miljøklasse
4

Generel anvendelse
Erhvervsområder og boliger

Janicke Schultz-Petersen
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Næ.E2
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401770

Vi sender hermed høringssvar for vore matrikler Byageren 5 og Byageren 7. Området er 
yderst velplaceret i forhold til motorvejen og anden infrastruktur ligesom til 
indkøbsmuligheder. For at optimere bedre rammebetingelser for udvikling og vækst af 
velbeliggende virksomheder samt ligestilling af bebyggelsesprocenter i erhvervsområderne i 
Nærum, ønskes bebyggelsesprocenten hævet fra 40% til 80%. På det seneste er der 
virksomheder, som er flyttet grundet vækst og dermed manglende plads. Dette kan fremover 
undgås ved en højere bebyggelsesprocent. De omkringliggende erhvervsområder har 
bebyggelsesprocent på 60-80% og set i lyset af de røde beboelsesbygninger på 
Skodsborgvej Vest med høje tage, mener vi at indtrykket af byområde sagtens kan adoptere 
bygninger på en højde på op til 13-15 meter på Byageren og at matriklerne kan magte en 
bebyggelsesprocent på 80%. Områdets nuværende anvendelse er Offentlig og privat 
administration, lettere industri, værksted, håndværk og service samt enkelte boliger i 
tilknytning til virksomhederne. Dette ønskes ændret til også at inkludere flere boliger, således 
at området ved lejlighed kan ændres til boligbebyggelse i 4 etager, hvilket ikke vil have en 
højde højere end Skodsborgvej Vest.

HØRINGSSVAR NR. 25
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HØRINGSSVAR NR. 26
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 Bilag 1 til brev af 14.03.2017

 Bilag 1

Sag 1594-1 Bregnerødvej 94, Matr. Nr. 113 c Bistrup By, Bistrup.

Teoretisk regnestykke på boligbyggeri med 60% udnyttelsesgrad i 3 etager.

M2

Grundareal sættes til 10.000

Byggeret 60% - etageareal 6.000 m2

Ved 3- etages byggeri  - bebygget areal -2.000

Boliger forudsættes blandet med 2-3 og 4 rums boliger

Gennemsnitsbolig sættes til 100 m2

Antal boliger 6000/100 = 60 stk.

Krav til parkering 1,5 pr. bolig 90 stk.

Parkering inkl. adgangsveje fylder erfaringsmæssigt 30 m2 / bil. -2.700

Brandveje, stier til boliger 1000-1500 m2 -1.500

Sum som angiver rest til friarealer 3.800

Dette areal svarer til ca. 63% af etagearealet.

Kommentarer til Forslag til Kommuneplan 2017 vedr.:  Birkerød Erhvervsby, BiBE9.

Birkerød TDC
Muligheden for en tæt lav boliger er ikke eksisterende, idet der i området ved Toftebækvej 5 og 
Søndervangen 4, 3460, matr. nr. 6v og 6 cz Birkerød By, Birkerød dels er beliggende et byggeri til en 
dagligvarebutik, dels et byggeri til et TDC anlæg.

Eneste mulighed for omdannelse indenfor de næste 20 år vil være til en ny bebyggelse i forhold til en 
ny og fremtidssikret dagligvarebutik til styrkelse af Birkerød By - se vedhæftede.

Idet TDC flytteøkonomi til ny kælder under den fremtidssikrede nye dagligvarebutik, samt grundkøb af 
Toftebækvej 5 og Søndervangen 4, 3460, matr. nr. 6v og 6 cz Birkerød By, Birkerød vil beløbe sig til 
minimum kr. 35 mio. plus moms.

Såfremt Rudersdal Kommune har reel interesse i udvikling af Birkerød By og hertil ønsker en 
harmonisk afrunding i forhold til Toftebækvej 5 og Søndervangen 4, 3460, matr. nr. 6v og 6 cz 
Birkerød By, Birkerød bør man overveje ovenstående ganske nøje.

Vi ser frem til at blive hørt i denne sag.

HØRINGSSVAR NR. 27
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OFFENTLIG PARKERING

Medidyne v. Knut W. Clem

Ønske om ændring af bestemmelserne for rammeområde Næ.E2
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401770

Vi anmoder om at Kommuneplan for Skodsborgvej Øst ændres på følgende 
områder: 

Bebyggelsesprocent hæves til minimum 60%. 
Maksimal procentdel af grunden der må bebygges hæves. 
Bebyggelse i højden hæves til 3 etager og tag med rejsning, hvilket 
tilsvarer andre bygninger i området.
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Medidyne v. Knut W. Clem

Ønske om ændring af bestemmelserne for rammeområde Næ.E2
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401770

Vi anmoder om at Kommuneplan for Skodsborgvej Øst ændres på følgende 
områder: 

Bebyggelsesprocent hæves til minimum 60%. 
Maksimal procentdel af grunden der må bebygges hæves. 
Bebyggelse i højden hæves til 3 etager og tag med rejsning, hvilket 
tilsvarer andre bygninger i området.

Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2017, Rudersdal Kommune 

 

     København d. 28/3-2017 

Som ejer af ejendommen  

 

Brådebæksvej 2, 2970 Hørsholm ,matrikel 3q, Høsterkøb By, Birkerød 

 

beliggende i rammeområde Sa.E1, indsendes følgende høringssvar vedrørende udvidelse af gældende 
dagligvareramme for matriklen og nabomatriklen 3as.  

Grundene er i dag omfattet af lokalplan 242 for Forskerparken Scion DTU. I både lokalplanen og Forslag til 
Kommuneplan 2017 er der udlagt 500 kvm til etablering af dagligvarebutik til forsyning af lokalområdet 
omkring Ubberød-Brådebæk. 

Moderne dagligvarebutikker ses oftest at være anlagt med et større areal, mindst 1000 kvm, både på grund 
af behovet for at føre et fuldt udbud af varer i butikkerne, men også på grund af krav til manøvrerum for 
kunder og medarbejdere og almindeligt godt miljø i butikken.  

Derfor skal vi som ejere af grunden henstille til, at kommunen opjusterer rammen til dagligvarer på 
ejendommene fra 500 til 1.000 kvm, samtidig med at den aktuelle anvendelse fortsættes på grunden. 

Til orientering og anskueliggørelse af nærværende høringssvar og anmodning, vedlægges en skitse med et 
eksempel på disponering af ejendommene med en dagligvarebutik på 1000 kvm samt et ubemandet 
tankanlæg.   

 

 

Venlig hilsen, 

 

Dansk Fuels A/S 

 

Søren Møller Maretti 

Direktør, Retail 

 

 

Dansk Fuels A/S

HØRINGSSVAR NR. 28

HØRINGSSVAR NR. 29
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HØRINGSSVAR NR. 30
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TDC Ellesøhus
Vedr. kommuneplanens rammeområde Ve.E1 Ellesøhus
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401708&lokalplaner=1206242

PLH arkitekter søger hermed på vegne af TDC pensionskasse – ejere af Ellesøhus, Rungsted 
Strandvej 5 - om ændring af plangrundlaget for ejendommen med henblik på at konvertere 
ejendommens funktion, fra at være en kursusejendom til være en beboelsesejendom 
indeholdende ejerlejligheder. Denne konvertering kan betragtes som en tilbageførsel til . 
Sideløbende forespørges der om en hævelse af bebyggelsesprocenten således at grunden kan 
udbygges med nye rækkehuse. Vi vil naturligvis lægge op til at konverteringen og den nye 
helhedsplan for grunden skal udarbejdes i en nærmere dialog med kommunen og i respekt for de 
bevaringsværdige kvaliteter der findes i det eksisterende hovedhus og området som helhed.

Jeg vil henvise til at kommunen allerede tilbage i 2010 har meddelt pensionskassen at de gav et 
principielt tilsagn om udarbejdelse af et lokalplanforslag samt kommuneplanændring med henblik 
på at udlægge ejendommen til boliganvendelse.

Vedhæftet er en indledende skitse til en bebyggelsesplan for grunden samt en fuldmagt fra TDC 
Pension

Jeg vil meget gerne lægge op til at vi snarest mødes og drøfter fremdrift samt hvilket 
tegningsmateriale m.m. vi skal levere til udarbejdelse af det nye lokalplan 
Vender du tilbage med nogle forslag til mødedatoer?

Venlig hilsen / Regards
Lars Toksvig
partner, arkitekt maa

PLH Arkitekter A/S



103

TDC Ellesøhus
Vedr. kommuneplanens rammeområde Ve.E1 Ellesøhus
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401708&lokalplaner=1206242

PLH arkitekter søger hermed på vegne af TDC pensionskasse – ejere af Ellesøhus, Rungsted 
Strandvej 5 - om ændring af plangrundlaget for ejendommen med henblik på at konvertere 
ejendommens funktion, fra at være en kursusejendom til være en beboelsesejendom 
indeholdende ejerlejligheder. Denne konvertering kan betragtes som en tilbageførsel til . 
Sideløbende forespørges der om en hævelse af bebyggelsesprocenten således at grunden kan 
udbygges med nye rækkehuse. Vi vil naturligvis lægge op til at konverteringen og den nye 
helhedsplan for grunden skal udarbejdes i en nærmere dialog med kommunen og i respekt for de 
bevaringsværdige kvaliteter der findes i det eksisterende hovedhus og området som helhed.

Jeg vil henvise til at kommunen allerede tilbage i 2010 har meddelt pensionskassen at de gav et 
principielt tilsagn om udarbejdelse af et lokalplanforslag samt kommuneplanændring med henblik 
på at udlægge ejendommen til boliganvendelse.

Vedhæftet er en indledende skitse til en bebyggelsesplan for grunden samt en fuldmagt fra TDC 
Pension

Jeg vil meget gerne lægge op til at vi snarest mødes og drøfter fremdrift samt hvilket 
tegningsmateriale m.m. vi skal levere til udarbejdelse af det nye lokalplan 
Vender du tilbage med nogle forslag til mødedatoer?

Venlig hilsen / Regards
Lars Toksvig
partner, arkitekt maa

PLH Arkitekter A/S

HØRINGSSVAR NR. 31
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I ALT            4764 sqm (29,3%)

Forslag 
AREAL  16229 sqm

bygning 1       1124 sqm 
bygning 2       340 sqm

1464 sqm

22 rækkehuse 3300 sqm

Ellesøpark

1

2

1

2

AREAL  16229 sqm

bygning 1       1124 sqm 
bygning 2       340 sqm

1464 sqm

22 rækkehuse 3300 sqm

I ALT            4764 sqm (29,3%)

Forslag 1

Ellesøpark
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PRIVATPERSONER

Jette Merete Lissau
FORTOVS BELÆGNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE 

Det er muligt at det ikke er det rette sted at fremlægge det, men det er et 
politisk spørgsmål. 

Der findes mange private fællesveje her i kommunen. Det er imidlertid ikke 
til at se, hvordan den enkelte vej skal indordne sig med hensyn til fortovs 
belægning. I praksis ser det ud til at de enkelte grundejere anser fortovet 
som privat, og kan lægge den belægning, der passer dem. Det har resulteret 
i, at der på samme vej forekommer flere forskellige belægninger. F.eks. har 
jeg set på samme vej grus, græs og flere forskellige slags knust granit og 
farver. 

Ved forespørgsel hos kommunen kan man ikke få et præcist svar. Man svarer 
bare, at fortovene skal være farbare og vi må henvende os til 
grundejerforeningen.Jeg vil stille spørgsmål ved om knust granit er 
farbart, i hvert fald ikke for børn, dårligt gående samt barnevogne. 
Grundejerne er prisgivet det her, for grundejerforeningerne har ikke 
beføjelser til at gøre noget ved det. 

Jeg mener at fortovene er noget vi ejer i fællesskab, og man skal kun 
renholde sit fortov. Belægningen skal være ens på den enkelte vej og noget 
som kommunen godkender. Hvis man på vejen ikke kan blive enig om en anden 
belægning må man holde sig til den oprindelige. 

Jeg håber at det vil præciseret, hvad vi skal holde os til angående dette 
problem.
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Cecil Marc Menzel
Ønske om at overføre en andel af et rekreativt landzoneareal til et boligområde i byzone
beliggende Carinaparken 81, matr. nr. 1ks Kajerød by, Birkerød.
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3402055,3401649&searchwkt
=POLYGON((713623.128%206194382.47%2C713646.405%206194362.746%2C713648.88
2%206194365.408%2C713627.186%206194384.548%2C713627.314%206194385.076%2C
713613.546%206194402.893%2C713595.739%206194422.571%2C713616.263%20619444
8.681%2C713586.904%206194462.494%2C713558.749%206194483.425%2C713574.716
%206194513.937%2C713523.152%206194542.351%2C713496.385%206194499.339%2C7
13488.921%206194478.658%2C713530.866%206194451.809%2C713548.717%206194441
.381%2C713563.094%206194428.986%2C713591.134%206194392.116%2C713607.485%
206194402.346%2C713623.889%206194385.964%2C713623.128%206194382.47))

Forslag: 800 m2 af arealet overføres fra rammeområde Bi.R13 til rammeområde Bi.B12. 

Begrundelse: At få samme muligheder for opførelse af byggeri, som andre 
ejere af villagrunde i området har.

Jette Merete Lissau
FORTOVS BELÆGNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE 

Det er muligt at det ikke er det rette sted at fremlægge det, men det er et 
politisk spørgsmål. 

Der findes mange private fællesveje her i kommunen. Det er imidlertid ikke 
til at se, hvordan den enkelte vej skal indordne sig med hensyn til fortovs 
belægning. I praksis ser det ud til at de enkelte grundejere anser fortovet 
som privat, og kan lægge den belægning, der passer dem. Det har resulteret 
i, at der på samme vej forekommer flere forskellige belægninger. F.eks. har 
jeg set på samme vej grus, græs og flere forskellige slags knust granit og 
farver. 

Ved forespørgsel hos kommunen kan man ikke få et præcist svar. Man svarer 
bare, at fortovene skal være farbare og vi må henvende os til 
grundejerforeningen.Jeg vil stille spørgsmål ved om knust granit er 
farbart, i hvert fald ikke for børn, dårligt gående samt barnevogne. 
Grundejerne er prisgivet det her, for grundejerforeningerne har ikke 
beføjelser til at gøre noget ved det. 

Jeg mener at fortovene er noget vi ejer i fællesskab, og man skal kun 
renholde sit fortov. Belægningen skal være ens på den enkelte vej og noget 
som kommunen godkender. Hvis man på vejen ikke kan blive enig om en anden 
belægning må man holde sig til den oprindelige. 

Jeg håber at det vil præciseret, hvad vi skal holde os til angående dette 
problem.

HØRINGSSVAR NR. 32
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Per Thomas Kaufmann
Vedrørende bestemmelserne for rammeområde Ho.C1 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401828&lokalplaner=117756
5&searchwkt=POINT(717449%206190436)

Vi har påbaggrund af møde d 01 februar 2017. Indsendt et oplæg til fremtidig bebyggelse på 
Matt. 2p. Vores holdning til jeres oplæg med fem etager er et fint tiltag. Dette imødekommer 
vi med tilfredshed. Vi kan dog ikke se en bebyggelsesprocent på 100 som en vej frem. Vi 
forslår at man arbejder med en procent på omkring 200- 250. Dette vil løse vores fremtidige 
ønsker vedr. en levende bygning med mange kvaliteter.

Michael Schytt Poulsen, Vilhelm Lauritzen arkitekter
Vedrørende bestemmelserne for rammeområde Ho.C1 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401828&lokalplaner=117756
5

Ang. matr 2p. Holte Stationsvej 16. 

Vi ser med glæde at man går ind med 5 etager som udgangspunkt. Vi læser 
det som erhverv, hvilket ikke tilgodeser vores ønske om 1 etage med erhverv 
og evt. 4 etager med boliger, alternativt 5 etager med boliger. 
Derfor ønsker vi 5 etager boliger alternativt 1 etage erhverv og 4 etager 
boliger. 

Der er oplistet en gennemgående bebyggelse på 100%, hvilket ikke harmonerer 
med udbygningsmuligheder og fremtidig by-fortætning. 
Det ser samtidigt ud til, at flere bebyggelser har en højere bebyggelses % 
end 100, hvilket igen ikke stemmer overens med ønsket. 
Vores svar er således at vi ønsker en bebyggelse på 200%

HØRINGSSVAR NR. 35
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Per Thomas Kaufmann
Vedrørende bestemmelserne for rammeområde Ho.C1 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401828&lokalplaner=117756
5&searchwkt=POINT(717449%206190436)

Vi har påbaggrund af møde d 01 februar 2017. Indsendt et oplæg til fremtidig bebyggelse på 
Matt. 2p. Vores holdning til jeres oplæg med fem etager er et fint tiltag. Dette imødekommer 
vi med tilfredshed. Vi kan dog ikke se en bebyggelsesprocent på 100 som en vej frem. Vi 
forslår at man arbejder med en procent på omkring 200- 250. Dette vil løse vores fremtidige 
ønsker vedr. en levende bygning med mange kvaliteter.

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

01-02-2017

HOLTE CENTER OM
RÅDE_LOKALPLAN 127_2P
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Luc de Visme
Vedrørende de særlige træk i Birkerødområdet
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/omraade/birkeroed

Min tilføjelse: 
Planlægning af byfortætning af bymidten burde tage hensyn til udviklingen af bymidtens 
handelsmuligheder og hverken reducere antallet af eksisterende P-pladser eller gå ud over 
byens grønne områder som ”politiparken” og ”Gl. Præstegårdshaven”.

For at illustrere dette lægger jeg to billeder ved siden af hinanden: Føtex-bygningen og Gl.
Præstegårdshaven. For at undgå, at nogen kunne have den tanke at forlænge Føtex-
bygningen mod stationen inde i den pragtfulde have. 

Man må godt bygge boliger i Birkerød men det må ikke gå ud over den ”luft”, der er omkring
hovedgaden og mellem stationen og bymidten.

HØRINGSSVAR NR. 36
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Nina Bærentsen
Vedrørende trafiksikkerhed ved privatskolen i Birkerød
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik

Jeg har for år tilbage skrevet til teknisk forvaltning ang det store problem for skolebørnene 
hver morgen ved krydset Johan Mantzius vej/Rolighedsvej. 

Hver morgen står der børn, der har problemer med at krydse vejen der. Det er mig 
ubegribeligt at der ikke for længst er gjort noget der for børn, der skal til privatskolen og 
Toftevangskolen. Tværtimod blev der efter mine henvendelser fjernet det ene 
fodgængerfelt??? Der skulle tværtimod være sat et ekstra op på den rigtige side i forhold til 
de børn der skal krydse på cykel hver morgen. 

Derudover burde der ved privatskolen på Birkevej være indkørsel forbudt ml 745 og 815 som 
der jo efter jeg har foreslået det endelig er blevet gjort på Kildedalsvej. Hvis vi som borgere 
skal tro på jeres vision om at flere skal turde sende deres børn på cykel til skole så må disse 
to steder være minimums ting I kan leve op til!! Og hvad bliver der i øvrigt af fortsættelsen af 
cykelstien på bakkevej..?? 

Så måtte I for min skyld meget hellere ha sparet på alle P henvisnings skiltene der er dukket 
op overalt......Det er vist meget naivt at tro det vil afhjælpe butiksdøden i byen.. Lad os 
hellere forhindre børnedød pga for ringe trafiksikkerhed for de børn der cykler! 

HØRINGSSVAR NR. 38
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Bjørn Roepstorff
Vedrørende indhold af kommuneplan: https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

Den ellers imponerende udformning af kommunalplanen ses ikke at hverken angive eller 
omtale den privatejede kirkesti, der går fra Nærum til Søllerød. Såvidt mig bekendt skal alle 
stier i kommunen have et sti-nummer, hvilket ikke ses anført.

Kirsten Mynster Wilson
Vedrørende trafikområdet i Holte

Det skal bemærkes, at der mangler cykelsti på Egebækvej fra Attemosevej til 
motorvejsbroen, således at Kommunens ønske om at trafikområdet afvikles sikkert og 
smidigt, bl.a ved et sammenhængende stisystem, kan foregå sikkert for cyklister.

Da kommunen ønsker, at børn cykler til skole, og at flere tager cyklen fremfor bilen, for 
derved at mindske C02 udledningen, skal der gøres opmærksom på, at den nævnte 
vejstrækning anvendes af børn, der skal i skole, til fritidsaktiviteter samt borgere, der vil gøre 
brug af den kollektive trafik, hvilket ikke er sikkert i dag, da Egebækvej befærdes af megen 
trafik incl. tung trafik.

Christian Haaber
Vedrørende kommunens cykelruter.

Jeg vil gerne stille forslag om at der gøres noget ved de mange cykelbomme/chikaner i 
kommunen. Jeg har købt en ladcykel for at bruge bilen mindre og skåne miljøet, men 
det er nærmest umuligt for mig at komme på cykelstierne i kommunen, da jeg ikke kan 
komme igennem chikanerne. Især i området omkring Dronninggårdskolen oplever jeg at det 
er helt slemt med fremkommeligheden, men det er et generelt problem i Rudersdal. 

Lokalplansforslaget siger: 
"I kommunen har vi fokus på at skabe sikkerhed og god fremkommelighed for fodgængere 
og cyklister og på at gøre det attraktivt og spændende at gå og cykle." "Det har stor 
betydning for trafikanternes sikkerhed, at de bliver tilbudt et sikkert, sammenhængende og 
tilgængeligt net af stier." 

Ingen af disse er pt gældende for ladcykler og jeg kan ikke se noget om øget 
fremkommelighed for ladcykler i planen? Er det noget i er opmærksomme på og vil gøre 
noget ved eller skal vi fortsat tage bilen i kommunen, hvis vi ikke vil køre store omveje? 

Ps Jeg er klar over at bommene er til for at stoppe bilister osv. for at køre igennem, men det 
må være muligt at lave en gennemgang, som en ladcykel kan komme igennem og men som 
en bil ikke kan. 

Håber i kan hjælpe med at løse dette problem, så jeg kan komme af med bilen og stille om til 
grøn energi ;-)

HØRINGSSVAR NR. 39
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Kirsten Mynster Wilson
Vedrørende trafikområdet i Holte

Det skal bemærkes, at der mangler cykelsti på Egebækvej fra Attemosevej til 
motorvejsbroen, således at Kommunens ønske om at trafikområdet afvikles sikkert og 
smidigt, bl.a ved et sammenhængende stisystem, kan foregå sikkert for cyklister.

Da kommunen ønsker, at børn cykler til skole, og at flere tager cyklen fremfor bilen, for 
derved at mindske C02 udledningen, skal der gøres opmærksom på, at den nævnte 
vejstrækning anvendes af børn, der skal i skole, til fritidsaktiviteter samt borgere, der vil gøre 
brug af den kollektive trafik, hvilket ikke er sikkert i dag, da Egebækvej befærdes af megen 
trafik incl. tung trafik.

HØRINGSSVAR NR. 42

Lone Henriksen
Ønske om ældrevenlige lejeboliger i Nærum
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/omraade/naerum

Nærum er kommunens tredjestørste bysamfund med knap 5.400 indbyggere, heraf en hel 
del ældre borgere, der bor i lejlighed. 

Planen omfatter udvidelse af områdets handelsliv, erhvervsudvikling og særligt udvikling af 
videnstunge erhverv – men jeg savner ældrevenlige lejeboliger (fx etagebyggeri med 
elevator), tiltænkt gangbesværede, som ikke længere kan klare trappen op til nuværende 
lejlighed, og som er til at betale for borgere, som ikke har en større ejerbolig, der kan 
finansiere køb af passende lejlighed. 

Visionsplan 
På borgermødet 6. februar 2017, hvor visionsplanen for Nærum blev præsenteret, efterlyste 
jeg ældrevenlige boliger i området. Erik Mollerup oplyste, at det allerede var sat i værk 
(hjørnet af Lindealle/Byageren). Efterfølgende har jeg fået oplyst af bygherren Lind & Risør, 
at projektet ikke specifikt drejer sig om ældreboliger, og i øvrigt bliver det ejerboliger, hvor 
den forventede pris for mindste lejlighed vil være ca. 3 mio. kr.! 

Citat fra planen: ”De eksisterende muligheder for at etablere nye boliger på arealet mellem 
Linde Allé, Byageren, Nærumgårdsvej og Nærum Hovedgade forventes fuldt udnyttet i den 
kommende planperiode.” 
Forslag: Dette område er centralt beliggende både med hensyn til indkøbsmuligheder 
og offentlig transport, hvilket betyder at det er optimalt at placere ældrevenlige boliger 
i dette område – der er allerede mange ældrevenlige ejerboliger i området – så
lejeboliger ønskes!

Peter Baumgarten Frederiksen
Vedrørende Birkerød bymidte: 

Jeg støtter tanken om at ”tætne” byen med fokus på flere boliger. Dette fordi bymidten 
plages af butiksdød. 

Konkret kunne den grimme grus-parkeringsplads bag biografen gerne bebygges med noget
attraktivt boligbyggeri i flere etager (med parkeringspladser i kælderen!). 

Nogle af de grimme bygninger langs hovedgaden kunne måske erstattes af nye...? God idé 
også at se på dele af ”erhvervs-byen” til boliger, blot der også levnes plads til et aktivt 
erhvervsliv i Birkerød. 

HØRINGSSVAR NR. 43
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Svend Petersen Broberg

Kong Valdemars Vej 15    DK 2840 Holte    Tlf.  +45 4580 4276 E-mail: broberg@postkasse.net

Holte, den 28. marts 2017

Kommentarer til Rudersdal Kommunes ”Forslag til kommuneplan 2017”
Mine kommentarer vil jeg søge at emneopdele – men også henvise til sidetal. De mange gode 
forslag vil jeg undlade at kommentere, bortset fra håbet om at de kan blive gennemført. Nedenfor 
vil jeg derfor blot pege på forhold, som jeg mener, kan blive bedre.

Grønne områder, søer, vandløb og stier
S. 137 angives at nye stier bl.a. skal anlægges aht. kulturhistoriske bevaringsinteresser. Jeg savner 
omtale af kirkestierne (omtalt af Jørgen Bird i Søllerødbogen 1979), som fra alle dele af Søllerød 
sogn førte til kirken. En enkelt af disse stier (fra Nærum) har fortsat betegnelsen ”kirkesti”, dog 
uden at være omtalt i kommuneplanforslaget, men der er også tydelige spor efter kirkestien fra (Gl.) 
Holte (Bird s. 98) og måske også fra flere andre af landsbyerne. Bydannelserne i Rudersdal syd er 
jo ligesom kirkestierne stadig en ”rest” fra fortidens landsbysamfund. Jeg formoder, at der på 
tilsvarende vis har ført kirkestier til Birkerød Kirke. Det bør medtages i kommuneplanen, at det er 
hensigten at genoprette disse stier i det omfang, det er muligt.
S. 147-48 omtales de rørlagte vandløb. I det omfang det er muligt, bør disse ”vandløb” frilægges, 
også selv om de ikke er planlagt renoveret, til gavn for både nedsivningen og ”natursynet”. Bl.a. bør 
afløbet fra Søllerød Sø frilægges, hvor det er muligt – også selv om det vil betyde nedlæggelse af 
nogle parkeringspladser. De dødishuller vi har uden naturlige afløb, men hvor man har etableret et 
rørlagt afløb, bør få disse afløb lukket, så der vil være naturlige vandstandsvariationer, fx 
Langkæret. Selvfølgelig er dette ikke muligt, hvis der er huse tæt på vandhullet. 
Motorvejen har de fleste steder fået etableret støjafskærmninger. Desværre mangler dette ud for 
Vestermosen, der er en del af den tunneldal, der strækker videre mod vest med Kalvemosen og 
Søllerød Sø som markante naturskønne lokaliteter. Men denne tunneldal virker også som en tragt, 
der tillader støjen fra motorvejen at bevæge sig uhindret gennem landskabet. Efter motorvejen fik 
pålagt støjdæmpende asfalt, er støjen mindsket betydeligt. Men ved bestemte vindforhold kan man 
stadig føle sig generet af den i det udpegede (s. 181) stilleområde Kirkeskoven (hvor jeg er 
forundret over tilføjelsen: ”den østlige del af Kikhanerenden”).
Af kulturhistoriske grunde, bør der på flere lokaliteter opsættes orienterende skilte, som det bl.a. er 
sket ved Kikhanerendens udspring, med orientering om stedet. Som eksempel vil jeg nævne, at da 
vandskellet til Mølleåen er ganske tæt herved, kan der ved Kalvemosen sættes et tilsvarende skilt 
om, at her udspringer et tilløb til Mølleåen med angivelse af dets forløb. Det vil endvidere være 
meget relevant at få opsat et skilt, hvor dette afløb fra Kalvemosen løber ud i Søllerød Sø, med en 
orientering om, at her lå vaskeriet Sødal og hvad det har betydet for forureningen af søen. Dette 
skilt vil fint supplere det allerede opsatte skilt, der orienterer om Degnemosen og dens flora. Hvis 
man så yderligere beslutter, at øge biodiversiteten i området ved kun at slå græsset i maj måned, vil 
det være fuldendt.
I afsnittet om parker (s. 132-33) kan der – også her for at højne informationsniveauet - indføjes 
noget generelt om, at det er ønskeligt, at træer/bevoksninger, som ikke er alment kendte, får et lille 
skilt med en tekst svarende til teksten ved mange monumenter. 
På s. 36 og s. 222 omtales, at hegn mod vejskel og foran en byggelinje skal etableres som levende 
hegn. Det bør anføres om murede hegn, trådhegn eller andre former for faste hegn som mod vejen 
er helt dækket af fx vedbend eller andre former for klatrende planter, regnes for levende eller faste 
hegn? 

HØRINGSSVAR NR. 44
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Klimatilpasninger
I dette afsnit (s.150 ff og s. 221) omtales ”risikoområderne” på en måde, som jeg opfatter som, at 
de, pga. deres lavtliggende status, selv er årsag til opstuvningen af vand under styrtregn og at det 
derfor er i disse områder at tilpasningerne skal foregå. Men det er jo vandet fra de højtliggende 
områder, der havner i de lavtliggende. Det er de højtliggende områder, der skal forsinke det vand 
der falder hos dem, bl.a. ved at etablere grønne tage, LAR m.m. De store befæstede områder som er 
etableret de senere år kan kortlægges gennem luftfotografering. Udgiften hertil (og en eventuel 
opmåling på stedet) vil klart være mindre end de skader vandet er årsag til i de lavtliggende 
områder. Men ejerne af de højtliggende er ikke klar over, at det er dem, der er skyld i 
oversvømmelserne længere nede. RK kan tilbyde – u.b. om muligt – at stå for nedsivningstest og 
vejledning i LAR og andre metoder, der vil mindske vandmasserne i kloakkerne.  
I 2012 udarbejdede Rambøll for kommunen et kort over potentialet for nedsivning af regnvand. 
Dette kort var overvejende baseret på kendskabet til jordlagene, deres art, kornstørrelser og 
lagtykkelser. Forvaltningen benyttede kortet som grundlag for beslutninger om, hvor man kunne 
søge etableret nedsivning af regnvand, men man har nu formelt opgivet at benytte kortet efter det 
tilsigtede formål, nok især fordi lerlag mange steder er så gennemsat af sprækker, at vandet siver 
hurtigere gennem sådan et lerlag end gennem et sandlag. Det virker dog, som om forvaltningen reelt 
stadig lægger kortet til grund ved sine vurderinger af nedsivningsmulighederne et givet sted.
I kommuneplanen bør anføres, at det er hensigten at udarbejde et nedsivningskort, som baseres på 
en række nedsivningstest efter Rørcenteranvisning 016, hvorved man kan få et reelt billede af, hvor 
det er muligt at nedsive. Da det ikke kræver faglige forudsætninger at udføre disse nedsivningstest, 
må det være økonomisk overkommeligt, at få udarbejdet kortet og – jf. ovenfor – det bør primært 
udarbejdes for de højtliggende områder.

Affald og genbrug
S.167 omtales at 50 % af husholdningers affald skal genanvendes. Det samme krav må gælde for 
affald fra virksomheder. Alle former for virksomheder producerer affald. Restauranter, kantiner og 
butikker producerer store mængder affald, der kan udnyttes i biogasproduktion.
S.171: i næstsidste hele linje omtales at vertikal jordvarme ikke må medføre risiko for 
grundvandsforurening “i væsentligt omfang”. Disse tre ord bør slettes. Det er i øvrigt ikke i 
overensstemmelse med retningslinjerne s. 144.

Bebyggelsesregler
Pga. lokale erfaringer vil jeg anbefale, at der, foruden i lokalplanerne, også i kommuneplanen 
anføres et notat om, at der på den enkelte ejendom kan være tinglyst bebyggelsesregulerende 
servitutter.
Jeg synes, det er besynderligt, at området mellem motorvejen, Skodsborgvej og motorvejstilkørslen 
fra Skodsborgvej er betegnet som et rekreativt grønt område, som ikke må bebygges (s.731 –
Næ.R1). Det bør betegnes som stationsnært område og benyttes til “let erhverv” gerne i 2 – 3 etager 
(dog med parkeringskælder). Arkitektonisk bør det svare til den nærliggende bebyggelse i 
Egehegnet. Højden på bygningen/bygningerne vil danne støjskærm for den vest for liggende 
bebyggelse.

I ”Arkitektur- og Bevaringspolitik, Visioner for stedet” angives 
”at nye bygninger skal respektere omgivelserne” (s. 8)
og 
at ”Rudersdal kommune vil …….. i administrationen af kommune- og lokalplaner have en restriktiv  
praksis for at fastholde de bærende værdier” (s. 20).
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I ”Rammer for lokalplanlægning” angives nogle overordnede rammer for geografisk afgrænsede 
områder i kommunen.
I langt de fleste af disse rammer for parcelhusområder angives, at der må bygges i to etager. Men 
for nogle områder er dette uheldigt. 
Som eksempel vil jeg nævne, at ”Det gamle Søllerød” i hovedtræk består af den oprindelige 
landsby, som allerede i 1800-tallet var præget af at være landsted for velhavende københavnere, 
men hvor der indtil ca. 1900 stadig fandtes flere landbrug, som siden er blevet udstykket. I første 
omgang til –store – sommerhusgrunde, som derefter er blevet opdelt og benyttet til helårsboliger. 
Karakteristisk for disse helårsboliger er lave, velproportionerede etplanshuse, som sætter sit 
markante præg på områdets lokalveje, således at der er noget meget hyggeligt, landligt over disse 
veje.
I de senere år er nogle af disse etplanshuse, der overvejende er bygget i 60’erne og 70’erne, blevet 
nedrevet og erstattet af mastodonter på to fulde etager. Hvis vi skal undgå, at Søllerøds villaveje 
kommer til at ligne villavejene på Frederiksberg, må rammeplanen (s. 482) for ”Sø B1” for 
”Maksimalt antal etager” ændres til: ”2.00, dog for veje med status som lokalveje kun én etage med 
udnyttet tagetage (ofte angivet som 1½ etage)”.
En sådan begrænsning af retten til at bygge i to etager, uanset karakteren af de omkringliggende 
huse, vil ikke forhindre kommunen i at give dispensationer til at bygge i mere end 1½ etage, hvor 
dette måtte være det rigtige.
Bestemmelsen om maksimalt to etager undrer mig i øvrigt, fordi der i ”Bygningsvedtægt for 
Søllerød Kommune” fra 1963 står i kortbilaget om ”Omraade til parcelhuse” ”max  højde 1½ 
etage” og i § 19: “Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage og 
ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 7½ m over det omgivende 
terræn”............................... “Som etage medregnes mansardetage og kælder, hvis loft ligger mere 
end 1.25 m over terræn.”

Med venlig hilsen
Sv.P.Broberg
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I ”Rammer for lokalplanlægning” angives nogle overordnede rammer for geografisk afgrænsede 
områder i kommunen.
I langt de fleste af disse rammer for parcelhusområder angives, at der må bygges i to etager. Men 
for nogle områder er dette uheldigt. 
Som eksempel vil jeg nævne, at ”Det gamle Søllerød” i hovedtræk består af den oprindelige 
landsby, som allerede i 1800-tallet var præget af at være landsted for velhavende københavnere, 
men hvor der indtil ca. 1900 stadig fandtes flere landbrug, som siden er blevet udstykket. I første 
omgang til –store – sommerhusgrunde, som derefter er blevet opdelt og benyttet til helårsboliger. 
Karakteristisk for disse helårsboliger er lave, velproportionerede etplanshuse, som sætter sit 
markante præg på områdets lokalveje, således at der er noget meget hyggeligt, landligt over disse 
veje.
I de senere år er nogle af disse etplanshuse, der overvejende er bygget i 60’erne og 70’erne, blevet 
nedrevet og erstattet af mastodonter på to fulde etager. Hvis vi skal undgå, at Søllerøds villaveje 
kommer til at ligne villavejene på Frederiksberg, må rammeplanen (s. 482) for ”Sø B1” for 
”Maksimalt antal etager” ændres til: ”2.00, dog for veje med status som lokalveje kun én etage med 
udnyttet tagetage (ofte angivet som 1½ etage)”.
En sådan begrænsning af retten til at bygge i to etager, uanset karakteren af de omkringliggende 
huse, vil ikke forhindre kommunen i at give dispensationer til at bygge i mere end 1½ etage, hvor 
dette måtte være det rigtige.
Bestemmelsen om maksimalt to etager undrer mig i øvrigt, fordi der i ”Bygningsvedtægt for 
Søllerød Kommune” fra 1963 står i kortbilaget om ”Omraade til parcelhuse” ”max  højde 1½ 
etage” og i § 19: “Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage og 
ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 7½ m over det omgivende 
terræn”............................... “Som etage medregnes mansardetage og kælder, hvis loft ligger mere 
end 1.25 m over terræn.”

Med venlig hilsen
Sv.P.Broberg

Henrik Plahn
Vedrørende ansøgning om inddragelse af mindre jordareal på ca. 0,7 ha.

 

Anmodning i forbindelse med offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan 2017 for Rudersdals 
Kommune. 

Som ejer af ejendommen ansøger jeg om inddragelse af mindre jordareal på 6.987 kvm. (matr.nr. 3b, 3c og 
52b Høsterkøb By, Birkerød) i byzone, med mulighed for at udvikle boligområde, samt mulighed for 
etablering af udkørsel via rundkørsel til Hørsholm Kongevej. 

Arealet er beliggende som en lille enklave i eksisterende og fuldt udbygget boligområde. Mod vest, øst og 
syd ligger boligområder, mod nord er adgang til grønne rekreative arealer. Ved at inddrage området i 
byzone, vil området fremstå mere homogent med bla. nedlæggelse af utidssvarende bolig og udhuse på 
grunden, til fordel for opførelse af nye tidssvarende familieboliger.  

Behovet for boliger i Ruderdals Kommune er stærk stigende og særdeles efterspurgt af ressourcestærke 
beboere, der søger central beliggenhed, men også trygt nærmiljø og tæt til naturen.  

Arealet er i dag omfattet af kommuneplans ramme Sa. L1, og udlagt til jordbrug og rekreative formål.  

Planlægning og udvikling af arealet vil ske i samarbejde med kommunen og således at man tilgodeser 
kvaliteter og værdier i området.  

Ved inddragelse af arealet i byzone, åbnes også for en mulig etablering af en rundkørsel på Hørsholm 
Kongevej, hvortil til og frakørsel til nyt boligområde kan ske. En rundkørsel vil tillige afhjælpe til og frakørsel 
fra den eksisterende tankstation. Særligt om morgen er denne strækning meget belastet trafikalt, og der 
har gennem årene været en del alvorlige trafikuheld, særligt omkring til og frakørsel fra tanken i 
myldretiden.  

Nærværende ansøgning skal ses i sammenhæng med ansøgning fra naboejendommen beliggende 
Hørsholm Kongevej 31, matr.nr. 3ad Høsterkøb, og jeg er indstillet på at udarbejdes en samlet plan for de 2 
ejendomme.  

 

HØRINGSSVAR NR. 45
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Jane Reeve
Høringssvar til Kommuneplan 2017 

Att.
Bycenterudvalget, Rudersdal Kommune
Svar til følgende dagsorden af 17. August 2016
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Lokalitet 4

På lokalitet 4, ved krydset mellem Stationsvej og Rolighedsvej, foreslås tre scenarier.

I første scenearie forslås fire rækkehuse på 1 etage med udnyttet tageetage nord for den hvide villa 
og vest for Rolighedsvej. De relativt lave rækkehuse sikrer en blød overgang mellem boligområdet 
med åben lav bebyggelse og stationsområdet. Derudover foreslås en ny bygning i tre fulde etager 
og med samlet bruttoareal på 2.210 m2 opført mellem administrationscenteret og øst for 
Rolighedsvej. Bygningens stueetager foreslås anvendt til detailhandel, erhverv eller offentlige 
funktioner, mens 1. og 2. sal både er egnet til erhverv og bolig qua den stationsnære placering. 
Parkering til bygningen etableres i kælder hvor områdets terrænforskelle udnyttes. Friareal 
etableres som forplads og tagterrasser.

Svar:

Jeg vil på det kraftigste protestere mod bygninger i 3 etager.

Disse bygninger vil komplet indkapsle de villaer på Jakob Knudsens Vej og på ingen måde leve op til 
formuleringen om en ”blød overgang”. 

Bemærk at der er stor forskel på de gamle villaer – adskillige opført i starten eller midten af det 20. 
århundrede – og så fx de bygninger der blev opført syd for togskinnerne, som bl.a. indbefatter et voldsomt 
behov for svalegangsbelysning, der bryder med omgivelserne.

Der bør endvidere stilles krav til, at rækkehusene har et ydre, som passer til byggestilen i området - altså røde 
mursten, som administrationsbygningen eller pudset facade som flertallet af husene i området - ikke bare nogle 
‘kasser'. Bemærk at der er stor forskel på de gamle villaer – adskillige opført i starten eller midten af det 20. 
århundrede – og så fx de triste grå bygninger der blev opført ifm. Føtex-byggeriet.

Ideen med rækkehuse er i sig selv velkommen, og muligheden for enkelte lokaler til erhverv / detailhandel / 
offentlige institutioner i stueetage ud mod Birkerød Station er jeg også positiv overfor – men under ingen 
omstændigheder bør disse overstige maks. 2 etager.

Jeg anser det også for afgørende at der bliver taget højde for, at enhver parkering og trafik ikke må inddrage 
en lukket, privat villavej som Jakob Knudsens Vej (som uden fortove fungerer som en stillevej med børn og 
gående på vejbanen). Bemærk øvrigt, at Jakob Knudsens Vej er underlagt privat personer i forbindelse med 
snerydning, og vedligehold etc.

**

HØRINGSSVAR NR. 46

Andet scenarie indeholder samme elementer som første scenarie, men cykelparkeringen vest for 
Rolighedsvej omdannes her til en bygning med et bruttoareal på 450 m2 opført i tre fulde etager. 
Denne bygning er dog udfordret af at være omgivet af højere terræn til to sider samt dårlige 
muligheder for etablering af parkering og friarealer. Disse udfordringer gør at dette scenarie efter 
forvaltningens vurdering er uhensigtsmæssigt at arbejde videre med.

Svar:

Ligesom ovenstående – men yderligere fokus på at friholde Jakob Knudsens Vej som p-plads område.

**

I tredje scenarie ændres bebyggelsen ved den hvide villa til 7 rækkehuse i to etager med udnyttet 
tagetage. Det vurderes, at denne løsning kan medfører udfordringer i forhold til terrænforhold ved 
det sydlige hjørne. Som i scenarie 1 kan rækkehusene evt. opføres i 1½ etage.

Svar:

Rækkehuse i 1 ½ etage vil bestemt være at foretrække. Der ønskes igen at der tages hensyn til at 
adgangsforhold og parkering vil være på vest-siden, altså mod stationsområdet. Og at der ikke sættes 
belysning op der skæmmer udsigten fra haverne på Jakob Knudsens Vej.
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Jane Reeve
Høringssvar til Kommuneplan 2017 

Att.
Bycenterudvalget, Rudersdal Kommune
Svar til følgende dagsorden af 17. August 2016
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Lokalitet 4

På lokalitet 4, ved krydset mellem Stationsvej og Rolighedsvej, foreslås tre scenarier.

I første scenearie forslås fire rækkehuse på 1 etage med udnyttet tageetage nord for den hvide villa 
og vest for Rolighedsvej. De relativt lave rækkehuse sikrer en blød overgang mellem boligområdet 
med åben lav bebyggelse og stationsområdet. Derudover foreslås en ny bygning i tre fulde etager 
og med samlet bruttoareal på 2.210 m2 opført mellem administrationscenteret og øst for 
Rolighedsvej. Bygningens stueetager foreslås anvendt til detailhandel, erhverv eller offentlige 
funktioner, mens 1. og 2. sal både er egnet til erhverv og bolig qua den stationsnære placering. 
Parkering til bygningen etableres i kælder hvor områdets terrænforskelle udnyttes. Friareal 
etableres som forplads og tagterrasser.

Svar:

Jeg vil på det kraftigste protestere mod bygninger i 3 etager.

Disse bygninger vil komplet indkapsle de villaer på Jakob Knudsens Vej og på ingen måde leve op til 
formuleringen om en ”blød overgang”. 

Bemærk at der er stor forskel på de gamle villaer – adskillige opført i starten eller midten af det 20. 
århundrede – og så fx de bygninger der blev opført syd for togskinnerne, som bl.a. indbefatter et voldsomt 
behov for svalegangsbelysning, der bryder med omgivelserne.

Der bør endvidere stilles krav til, at rækkehusene har et ydre, som passer til byggestilen i området - altså røde 
mursten, som administrationsbygningen eller pudset facade som flertallet af husene i området - ikke bare nogle 
‘kasser'. Bemærk at der er stor forskel på de gamle villaer – adskillige opført i starten eller midten af det 20. 
århundrede – og så fx de triste grå bygninger der blev opført ifm. Føtex-byggeriet.

Ideen med rækkehuse er i sig selv velkommen, og muligheden for enkelte lokaler til erhverv / detailhandel / 
offentlige institutioner i stueetage ud mod Birkerød Station er jeg også positiv overfor – men under ingen 
omstændigheder bør disse overstige maks. 2 etager.

Jeg anser det også for afgørende at der bliver taget højde for, at enhver parkering og trafik ikke må inddrage 
en lukket, privat villavej som Jakob Knudsens Vej (som uden fortove fungerer som en stillevej med børn og 
gående på vejbanen). Bemærk øvrigt, at Jakob Knudsens Vej er underlagt privat personer i forbindelse med 
snerydning, og vedligehold etc.

**

Andet scenarie indeholder samme elementer som første scenarie, men cykelparkeringen vest for 
Rolighedsvej omdannes her til en bygning med et bruttoareal på 450 m2 opført i tre fulde etager. 
Denne bygning er dog udfordret af at være omgivet af højere terræn til to sider samt dårlige 
muligheder for etablering af parkering og friarealer. Disse udfordringer gør at dette scenarie efter 
forvaltningens vurdering er uhensigtsmæssigt at arbejde videre med.

Svar:

Ligesom ovenstående – men yderligere fokus på at friholde Jakob Knudsens Vej som p-plads område.

**

I tredje scenarie ændres bebyggelsen ved den hvide villa til 7 rækkehuse i to etager med udnyttet 
tagetage. Det vurderes, at denne løsning kan medfører udfordringer i forhold til terrænforhold ved 
det sydlige hjørne. Som i scenarie 1 kan rækkehusene evt. opføres i 1½ etage.

Svar:

Rækkehuse i 1 ½ etage vil bestemt være at foretrække. Der ønskes igen at der tages hensyn til at 
adgangsforhold og parkering vil være på vest-siden, altså mod stationsområdet. Og at der ikke sættes 
belysning op der skæmmer udsigten fra haverne på Jakob Knudsens Vej.
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Jacob Netteberg
Vedrørende området ved Kajerød, Stationsvej og Rolighedsvej i Birkerød.
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/omraade/birkeroed

Høringssvar til Kommuneplan 2017
Att.
Bycenterudvalget, Rudersdal Kommune
Svar til følgende dagsorden af 17. August 2016
Lokalitet 4
På lokalitet 4, ved krydset mellem Stationsvej og Rolighedsvej, foreslås tre scenarier.

I første scenearier forslås fire rækkehuse på 1 etage med udnyttet tageetage nord for den hvide villa og 
vest for Rolighedsvej. De relativt lave rækkehuse sikrer en blød overgang mellem boligområdet med åben 
lav bebyggelse og stationsområdet. Derudover foreslås en ny bygning i tre fulde etager og med samlet 
bruttoareal på 2.210 m2 opført mellem administrationscenteret og øst for Rolighedsvej. Bygningens 
stueetager foreslås anvendt til detailhandel, erhverv eller offentlige funktioner, mens 1. og 2. sal både er 
egnet til erhverv og bolig qua den stationsnære placering. Parkering til bygningen etableres i kælder hvor 
områdets terrænforskelle udnyttes. Friareal etableres som forplads og tagterrasser.
Svar:
Jeg vil på det kraftigste protestere mod bygninger i 3 etager.
Disse bygninger vil komplet indkapsle de villaer på Jakob Knudsens Vej og på ingen måde leve 
op til formuleringen om en ”blød overgang”.
Bemærk at der er stor forskel på de gamle villaer – adskillige opført i starten eller midten af det 20. 
århundrede – og så fx de bygninger der blev opført syd for togskinnerne, som bl.a. indbefatter et 
voldsomt behov for svalegangsbelysning, der bryder med omgivelserne.

Ideen med rækkehuse er i sig selv velkommen, og muligheden for enkelte lokaler til erhverv / 
detailhandel / offentlige institutioner i stueetage ud mod Birkerød Station er jeg også positiv 
overfor
– men under ingen omstændigheder bør disse overstige maks. 2 etager.
Jeg anser det også for afgørende at der bliver taget højde for, at enhver parkering og trafik ikke 
må inddrage en lukket, privat villavej som Jakob Knudsens Vej (som uden fortove fungerer som 
en stillevej med børn og gående på vejbanen). Bemærk øvrigt, at Jakob Knudsens Vej er 
underlagt privat personer i forbindelse med snerydning, og vedligehold etc.
**
Andet scenarie indeholder samme elementer som første scenarie, men cykelparkeringen vest for 
Rolighedsvej omdannes her til en bygning med et bruttoareal på 450 m2 opført i tre fulde etager. Denne 
bygning er dog udfordret af at være omgivet af højere terræn til to sider samt dårlige muligheder for 
etablering af parkering og friarealer. Disse udfordringer gør at dette scenarie efter forvaltningens vurdering 
er uhensigtsmæssigt at arbejde videre med.
Svar:
Ligesom ovenstående – men yderligere fokus på at friholde Jakob Knudsens Vej som p-plads 
område.
**
I tredje scenarie ændres bebyggelsen ved den hvide villa til 7 rækkehuse i to etager med udnyttet 
tagetage. Det vurderes, at denne løsning kan medfører udfordringer i forhold til terrænforhold ved det 
sydlige hjørne. Som i scenarie 1 kan rækkehusene evt. opføres i 1½ etage.
Svar:
Rækkehuse i 1 ½ etage vil bestemt være at foretrække. Der ønskes igen at der tages hensyn til at 
adgangsforhold og parkering vil være på vest-siden, altså mod stationsområdet. Og at der ikke
sættes belysning op der skæmmer udsigten fra haverne på Jakob Knudsens Vej.

HØRINGSSVAR NR. 47
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Henrik Münster Nielsen og Merete Olesen
Høringssvar vedr. Rudersdal Kommuneplan 2017 – ang. evt. byggeri af rækkehuse på 
Jakob Knudsens Vej og Rolighedsvej, Birkerød

Vi bor Jakob Knudsens Vej 9 og er generelt positive overfor tanken om, at der evt. skal 
bygges rækkehuse på Jakob Knudsens Vej. Vi har dog nogle klare bekymringer og forbehold 
ift. dette, som vi håber der vil blive taget hensyn til:

• Antallet af boliger: 15 boliger vil betyde en fordobling af husstande, hvilket vi igen 
må antage vil skabe en fordobling af trafikken i området. Vi vil derfor klart ønske, at 
adgang til disse boliger ikke foregår via Jakob Knudsens Vej

• Parkering af biler: Som bekendt er der nu parkering forbudt på den kommunale del 
af Jakob Knudsens Vej. Dette skyldes praktiske og sikkerhedsmæssige årsager, da
det kan være både vanskeligt og umuligt for større køretøjer som f.eks. 
redningskøretøjer at komme ind ad vejen og rundt om hjørnet til den nedre del af 
vejen. Dette vil I kunne få bekræftet fra ungdomsklubberne, som har haft til huse her.
Vi forventer derfor, at dette parkeringsforbud vil blive fastholdt og håndhævet.

• Parkering af cykler: Hvis det fortsat er planen at fremme brugen af offentlig 
transport, er det vigtigt at erstatte cykelparkeringen på Rolighedsvej, som det er 
planen at sløjfe, med et brugbart alternativ

• Højde på rækkehusene: I skriver, at rækkehusene kan blive op til 3 etager høje, 
hvilket bekymrer os. Bortset fra de to eksisterende huse ved siden af (Jakob 
Knudsens Vej 1), er alle andre huse i området max 2 etager høje (stue + 1. sal), og vi 
kan derfor være nervøse for at rækkehusene vil virke dominerende

• Byggestil: Naturligvis forventer vi, at byggestilen vil passe ind i kvarterets øvrige stil 
med huse af ældre dato med f.eks. tegltage og småsprossede vinduer

• Vi vil desuden være meget kede af højt, firkantet erhvervsbyggeri i krydset ved 
Stationsvej og Rolighedsvej, som det blev præsenteret ved borgermødet i 2016. 
Disse mindede med den kantede byggestil i foruroligende grad om Føtex byggeriet. 
Desuden synes vi ikke, det giver mening, at bygge nye butiksarealer dér, når der står 
mange lokaler tomme i Hovedgaden. Der bør i stedet arbejdes på at tiltrække lejere til 
Hovedgaden og skabe liv dér.

HØRINGSSVAR NR. 48
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HØRINGSSVAR NR. 49

1 

Jan Christiansen
Høringssvar ang. Forslag til ny Kommuneplan, 

herunder ramme Sa.L1 matrikel 3ad 
Rudersdal Kommune 

Dette høringssvar ang. Den ny kommuneplan, omhandler ramme Sa.L1, herunder matrikel 3ad beliggende 
på Hørsholm Kongevej 31, 2970 Hørsholm. Høringssvaret indsendes, idet vi ønsker at Rudersdal Kommune 
tager ovennævnte matrikels beliggenhed i betragtning, herunder zonestatus. Matriklen ligger i udkanten af 
landzone og lige på grænsen til byzone, og dette anmoder vi Kommunen om at overveje at ændre, således 
matrikel 3ad fremadrettet bliver byzone, som den også tidligere har været. Kommuneplanen, er netop en 
plan for kommunens udvikling, hvorfor vi benytter dette høringssvar til at fremsende denne anmodning 
med argumentation, samt fordele ved at ændre zonestatus på matrikel 3ad. 

• På zonekortet fra Kommuneplan 2013 nedenfor, er matrikel 3ad markeret med rødt, og det 
fremgår at grunden ligger i udkanten af kommunen og på grænsen til byzone, i en lille ”lomme” 
indrammet af byzone. Derudover er zonekort fra forslag til den ny kommuneplan indsat, og af 
denne fremgår det at matriklen er beliggende i ramme Sa.L1, som har anvendelse ”Jordbrug, 
Kreative formål”, og et kreativt formål er netop hvad der ønskes at benytte grunden til, idet der på 
sigt, såfremt zonestatus ændres, ønskes at udvikle lavenergi-byggeri. 
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Jan Christiansen
Høringssvar ang. Forslag til ny Kommuneplan, 

herunder ramme Sa.L1 matrikel 3ad 
Rudersdal Kommune 

Dette høringssvar ang. Den ny kommuneplan, omhandler ramme Sa.L1, herunder matrikel 3ad beliggende 
på Hørsholm Kongevej 31, 2970 Hørsholm. Høringssvaret indsendes, idet vi ønsker at Rudersdal Kommune 
tager ovennævnte matrikels beliggenhed i betragtning, herunder zonestatus. Matriklen ligger i udkanten af 
landzone og lige på grænsen til byzone, og dette anmoder vi Kommunen om at overveje at ændre, således 
matrikel 3ad fremadrettet bliver byzone, som den også tidligere har været. Kommuneplanen, er netop en 
plan for kommunens udvikling, hvorfor vi benytter dette høringssvar til at fremsende denne anmodning 
med argumentation, samt fordele ved at ændre zonestatus på matrikel 3ad. 

• På zonekortet fra Kommuneplan 2013 nedenfor, er matrikel 3ad markeret med rødt, og det 
fremgår at grunden ligger i udkanten af kommunen og på grænsen til byzone, i en lille ”lomme” 
indrammet af byzone. Derudover er zonekort fra forslag til den ny kommuneplan indsat, og af 
denne fremgår det at matriklen er beliggende i ramme Sa.L1, som har anvendelse ”Jordbrug, 
Kreative formål”, og et kreativt formål er netop hvad der ønskes at benytte grunden til, idet der på 
sigt, såfremt zonestatus ændres, ønskes at udvikle lavenergi-byggeri. 

 

 

2 

• Selvom grunden på zonekortet er placeret således at den får status landzone, er der tvivl om 
hvorvidt matriklen reelt ligger i landzone eller byzone. På ejendomsdata siden ois.dk, fremgår det 
under zonestatus at grunden beliggende på Hørsholm Kongevej 31, og dermed matrikel 3ad, har 
status Byzone. Byzonen dækker over hele arealet af grunden på ca. 17.056 m2. Se dokumentation 
nedenfor, hvor det fremgår at matriklen er kategoriseret under byzone, og ikke sommerhusområde 
eller landzone i det officielle register. Vi har kontaktet Rudersdal Kommune med henblik på at 
afklare hvorvidt dette er en fejl på ois.dk eller i kommunens system, men afventer stadig en 
afklaring på dette. 
Link: www.ois.dk (Den Offentlige Informationsserver, og genvej til ejendomsdata) 
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• Det er ydermere til vort kendskab at grunden tidligere har haft status Byzone, hvilket også giver 
god mening når man ser på de omkringliggende arealer der bærer præg af boligområder og by. 

• Jf. matrikelkort fremgår det ligeledes at Hørsholm Kongevej 31 er afgrænset af vej (Hørsholm 
Kongevej), samt omkringliggende grunde, som alle har status bolig i byzone. Flere af de tilstødende 
grunde lå tidligere i sommerhusområde, men har fået ændret status til byzone, grundet 
beliggendheden og udviklingen i området. 

• Ifølge Kommunens Klima og Miljø politik har Rudersdal Kommune en grøn identitet og ønsker aktivt 
at støtte en grøn omstilling, hvorfor der bl.a. sættes krav og mål til eksempelvis CO2 udledning, samt 
tilbydes hjælp til virksomheder. Det fremgår også af Klima og Miljøpolitikken at den største andel af 
CO2  udledning stammer fra husholdninger, og at kommunen ønsker at sænke udledningen med 23 
% i 2009-2014, samt yderligere 15 % i 2016-2021. Grundet ovenstående vil et nyt grønt og 
bæredygtigt boligbyggeri i området bakke op om kommunens visioner, samt målsætninger. 

• I forlængelse af ovenstående vil et grønt boligbyggeri på grunden derudover give inspiration og 
fokus på energieffektive boliger for de omkringliggende boligejere, og derved sandsynligvis 
medføre at de øvrige boligejere i området tager initiatv til at undersøge mulighederne for at 
forbedre og optimere deres egen bolig. 

• Jf. Kommunenes Klimapolitik vil energieffektivt byggeri ydermere medføre forbedret 
forsyningssikkerhed, idet behovet for produktion af energi bliver mindre. 

• Nybyggeri vil medføre vækst, og ikke mindst arbejdspladser og opgaver til mange lokale 
håndværkere. Det vil derfor både være en økonomisk gevinst for kommunen, samt overordnet for 
samfundet. 
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4 

• Udvalget af lavenergi boliger i udkanten af København er minimalt, men efterspørgslen på disse er 
stor, hvorfor det vil være meget aktuelt og relevant med opførelse af energieffektive boliger på 
grunden, idet området er eftertragtet, grundet beliggendheden nær motorvejen, naturområder, og 
Hørsholm midtpunkt mv. 

• Forskerparken Scion DTU, som ligger under 1 km fra grunden, udvider, og det vil medføre et stort 
behov og en efterspørgsel på boliger i nærområdet. 

• Boliger på grunden vil give en bedre og klarere afgrænsning mod den store vej for dyrelivet i 
området, idet støjen og hækkene vil medføre at dyrene holder sig til det store grønne område i 
Nordøst, og dermed ikke forvilder sig gennem grunden og ud på Hørsholm Kongevej. 

• En officiel ændring af zonestatus vil også medføre en bedre økonomi for kommunen, idet 
ejendomsskatten vil være langt højere for eksempelvis 10-20 lavenergi-boliger på grunden i 
Hørsholm, fremfor en tom grund i landzone. 

• Kommunen vil ydermere fremstå energi bevidst, uden selv at skulle investere penge i projektet. 

• Grunden benyttes ikke aktivt til landbrug længere, og grundet størrelsen og beliggendheden er det 
ikke en optimal grund til at drive landbrug på. Lokaliteten ud til en vej, og nær motorvejen, samt 
størrelsen på grunden appellerer mere til en bolig ejer, end en landmand. 

• Bygge og beskyttelseslinjer dækker over beskyttede sten og jorddiger, samt sø miljøerne. Jf. billede 
over området nedenfor, hvor beskyttelseslinjer er markeret med hhv. orange og blå, fremgår det at 
der IKKE er nogen beskyttelseslinjer på grunden. 
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• Vi har kontaktet Rudersdal Kommune med henblik på at afklare, hvor mange lavenergi boliger der 
er i kommunen, i forhold til det totale antal boliger. Vi afventer dog svar på dette, men tillader os at 
benytte argumentet, idet vores opfattelse er at der altid er behov for nye lavenergi-boliger i en 
eftertragtet kommune, som Rudersdal. Som nævnt tidligere påtænkes der på sigt at opføres 
energieffektive og bæredygtige lavenergiboliger, såfremt status på zonen ændres, og en anden 
fordel ved dette, er netop at der kan opnås ekstremt lavt energiforbrug ved nybyggeri, i 
modsætning til når eksisterende bygningsmasse renoveres. 

 
• Derudover er vi bekendt med at nabogrunden mod nord, herunder matrikel 52b, 3b og 3c, ved en 

revurdering og betragtning af området, også ønsker samme ændring af zonestatus. 
 

• Vi har drøftet hvad kommunens argumenter måtte være for ikke at ændre zonestatus, og vil i den 
forbindelse gerne høre argumenter fra Jer, såfremt det ikke er muligt. Måske er det 
forudsætninger/krav eller bekymringer vi kan imødekomme, og dermed fjerne. 

 
 

Grundet alle 18 ovenstående punkter med argumentation, beder vi Jer derfor tage dette høringssvar i 
betragtning som en del af den ny kommuneplan, samt som led i den grønne udvikling i kommunen. 

Vi håber at I vil kontakte undertegnede, Jan Christiansen på tlf. 22 60 24 00, såfremt I ønsker uddybning 
eller har spørgsmål til det fremsendte, og vi ser frem til at høre en tilbagemelding på vores høringssvar. 

 
 

Med Venlig Hilsen 

Jan Christiansen 
Ejer, samt repræsentant for ejerne af matrikel 3ad 
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Sune Elvig I
Vedrørende kollektiv trafik 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik

Der står ingenting i byplanen om hvorledes det sikres at den kollektive trafik er et attraktivt 
alternativ til de øvrige transportformer. Det er en mangel. Kommunen bør aktivt arbejde for at 
de regionale busliniers fremkommelig hed forbedres. Det vil sige at der nedlægges 
trafikreguleringer, hastighedsgrænserne øges, busserne prioriteres i forhold til øvrig trafik. 
Trafiksignaler synkroniseres. Med hensyn til S-togs betjeningen, så kommunen aktivt arbejde 
med at nedbringe transporttiden til det centrale København.

Sune Elvig II
Vedrørende trafik i Birkerød
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik

Rudersdal kommune bør aktivt arbejde på at etablere en bilvej mellem Ludvig 
Jensensens Vej og Birkerød Parkvej.

Sune Elvig III
Vedrørende idrætshal på Kajerødgrunden
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/serviceomr%C3%A5der/kultur-og-fritid

Rudersdal kommune forpligtes til at reservere et areal på Kajerød skolens grund til fremtidig 
etablere af en idrætshal. Det vil være at udvise rettidig omhu at foretage sådan er 
arealreservation inden der opføres boliger på arealet.
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Sune Elvig I
Vedrørende kollektiv trafik 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik

Der står ingenting i byplanen om hvorledes det sikres at den kollektive trafik er et attraktivt 
alternativ til de øvrige transportformer. Det er en mangel. Kommunen bør aktivt arbejde for at 
de regionale busliniers fremkommelig hed forbedres. Det vil sige at der nedlægges 
trafikreguleringer, hastighedsgrænserne øges, busserne prioriteres i forhold til øvrig trafik. 
Trafiksignaler synkroniseres. Med hensyn til S-togs betjeningen, så kommunen aktivt arbejde 
med at nedbringe transporttiden til det centrale København.

Sune Elvig II
Vedrørende trafik i Birkerød
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik

Rudersdal kommune bør aktivt arbejde på at etablere en bilvej mellem Ludvig 
Jensensens Vej og Birkerød Parkvej.

Sune Elvig III
Vedrørende idrætshal på Kajerødgrunden
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/serviceomr%C3%A5der/kultur-og-fritid

Rudersdal kommune forpligtes til at reservere et areal på Kajerød skolens grund til fremtidig 
etablere af en idrætshal. Det vil være at udvise rettidig omhu at foretage sådan er 
arealreservation inden der opføres boliger på arealet.

Sune Elvig I
Vedrørende kollektiv trafik 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik

Der står ingenting i byplanen om hvorledes det sikres at den kollektive trafik er et attraktivt 
alternativ til de øvrige transportformer. Det er en mangel. Kommunen bør aktivt arbejde for at 
de regionale busliniers fremkommelig hed forbedres. Det vil sige at der nedlægges 
trafikreguleringer, hastighedsgrænserne øges, busserne prioriteres i forhold til øvrig trafik. 
Trafiksignaler synkroniseres. Med hensyn til S-togs betjeningen, så kommunen aktivt arbejde 
med at nedbringe transporttiden til det centrale København.

Sune Elvig II
Vedrørende trafik i Birkerød
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik

Rudersdal kommune bør aktivt arbejde på at etablere en bilvej mellem Ludvig 
Jensensens Vej og Birkerød Parkvej.

Sune Elvig III
Vedrørende idrætshal på Kajerødgrunden
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/serviceomr%C3%A5der/kultur-og-fritid

Rudersdal kommune forpligtes til at reservere et areal på Kajerød skolens grund til fremtidig 
etablere af en idrætshal. Det vil være at udvise rettidig omhu at foretage sådan er 
arealreservation inden der opføres boliger på arealet.
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Dan Folke Bennike
Vedrørende de kystnære områder og Strandvejens vedligeholdelse
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

A. 
I lokalplan 70 er der anført restriktioner på bebyggelser beliggende nedenfor skræntfoden ud 
til Øresund ved Skodsborg Strandvej, således at mindre strandhuse mv. skal udformes 
æstetisk under hensyn til det omkring liggende miljø. 

Kommunen understreger i planen ønsket om at bevare en smuk natur. Ikke desto mindre er 
der givet tilladelse til opførelse af ualmindeligt grimme udhuse, stærkt skæmmende, tæt på 
Stranden fuldstændig ude af harmoni med omgivelserne. 

Jeg er af kommunen blevet orienteret om, at man ikke har kunnet forhindre bebyggelsen, 
fordi Lokalplan 70 ikke er klar og stringent nok i sine kravspecifikationer. 

Jeg kan ikke se, at der noget steds i kommuneplanen er angivet revision af lokalplan 70 
vedrørende dette problem og skal derfor foreslå at revision af lokalplan 70 gennemføres i 
planperioden. 

B. 
Strandvejen: Støjdæmpning 
Støjen fra Strandvejen er voldsom, især i weekenderne. Langt over hvad der anses for 
acceptabel. Støjen kommer ikke udelukkende fra køretøjer, der kører alt for stærkt. Støjen 
kommer hovedsagelig fra dækkene, fra den tætte trafik, hvorfor støjdæmpende belægning vil 
have kolossal effekt. Strandvejens belægning er ikke renoveret de sidste 20 år, men kun 
vedligeholdt med diverse lapninger af huller. 

Jeg kan ikke se, at kommuneplanen indeholder noget som helst vedrørende Strandvejens 
belægning, og skal derfor opfordre til at fornyelse af Strandvejens belægning medtages i 
kommuneplanen

HØRINGSSVAR NR. 53
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Dan Folke Bennike
Vedrørende de kystnære områder og Strandvejens vedligeholdelse
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

A. 
I lokalplan 70 er der anført restriktioner på bebyggelser beliggende nedenfor skræntfoden ud 
til Øresund ved Skodsborg Strandvej, således at mindre strandhuse mv. skal udformes 
æstetisk under hensyn til det omkring liggende miljø. 

Kommunen understreger i planen ønsket om at bevare en smuk natur. Ikke desto mindre er 
der givet tilladelse til opførelse af ualmindeligt grimme udhuse, stærkt skæmmende, tæt på 
Stranden fuldstændig ude af harmoni med omgivelserne. 

Jeg er af kommunen blevet orienteret om, at man ikke har kunnet forhindre bebyggelsen, 
fordi Lokalplan 70 ikke er klar og stringent nok i sine kravspecifikationer. 

Jeg kan ikke se, at der noget steds i kommuneplanen er angivet revision af lokalplan 70 
vedrørende dette problem og skal derfor foreslå at revision af lokalplan 70 gennemføres i 
planperioden. 

B. 
Strandvejen: Støjdæmpning 
Støjen fra Strandvejen er voldsom, især i weekenderne. Langt over hvad der anses for 
acceptabel. Støjen kommer ikke udelukkende fra køretøjer, der kører alt for stærkt. Støjen 
kommer hovedsagelig fra dækkene, fra den tætte trafik, hvorfor støjdæmpende belægning vil 
have kolossal effekt. Strandvejens belægning er ikke renoveret de sidste 20 år, men kun 
vedligeholdt med diverse lapninger af huller. 

Jeg kan ikke se, at kommuneplanen indeholder noget som helst vedrørende Strandvejens 
belægning, og skal derfor opfordre til at fornyelse af Strandvejens belægning medtages i 
kommuneplanen

SKOVLY
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HØRINGSSVAR NR. 54

Skovlyskolens SFO/SFK forældreråd
Høringssvar til kommuneplan 2017 - bebyggelse af ældreboliger ved Skovlyskolen
I forbindelse med Rudersdal kommunes kommuneplan 2017 er der stillet forslag om, at kommunen har til 
hensigt at bygge 70 nye ældreboliger på grunden i den sydlige del af Skovlyskolen. I denne forbindelse 
fremsender forældrerådet for Skovlyskolens SFO/SFK følgende høringssvar for at pointere de 
bekymringer der ses i forbindelse med forslaget.

Den første og umiddelbart også største bekymring er, at skolen i forvejen lider under dårlige/slidte 
udearealer både på legepladser og boldbaner herunder også de røde baner, som idag blandt andet 
bliver benyttet til diverse idrætsaktiviteter, skolernes idrætsdag, skoleafslutning mm.

En nedlæggelse af de røde baner vil være endnu en forringelse af skolens og SFO/SFK’s muligheder for 
at opfylde de krav som blandt andet skolereformen stiller til bevægelse i skolen. Skovlyskolen er 
endvidere som følge af den tidligere omfattende PCB renovering og deraf manglende økonomiske 
råderum i en tilstand med kritisable mangler, ikke mindst udendørs, hvor skolens børn, store såvel som 
små, har adgang til meget begrænsede og nedslidte faciliteter. Kommunen skal i denne forbindelse roses 
for den ekstraordinære økonomiske håndsrækning, der i 2016, blev givet til Skovlyskolen efter byrådet 
ved selvsyn fik øjnene op for de særdeles kritisable fysiske rammer. SFO/SFK forældrerådet har i denne 
forbindelse haft en forhåbning om at der ved udmøntningen af denne ekstra bevilling bl.a. kunne 
fokuseres på at udvikle området, hvor løbebanerne pt. er placeret.

Ønskeligt ville det være at området enten blev istandsat tilbage til en stand, hvor skolen kunne benytte 
banen til idræt og andre aktiviteter i højere grad end i dag. Alternativt kunne kommunen etablere en ny 
legeplads, hvilket pt. er totalt fraværende i området, som ellers er tæt befolket med børnefamiler.
Sammen med en legeplads kunne man også overveje at lave en skaterpark/cykelpark/parkourpark til 
områdets ældre børn. De skal idag til Trørød eller Birkerød for at finde aldersrelevante anlæg til 
udendørs aktiviteter.

SFO/SFK forældrerådet har endvidere diskuteret forslaget set fra de eventuelle fremtidige 
plejehjemsbeboeres perspektiv. Forældrerådet består af forældre, der jævnligt færdes i området og 
kender til de forhold der gør sig gældende her, og med baggrund i dette bør der tages højde for om 
placeringen af 70 ældreboliger i et område med skole på den ene side og 2 større børnehaver på den 
anden vil kunne give støjgener for de ældre og dermed potentielt en risiko for, at der opstår 
uoverensstemmelser mellem de ældre beboere og skolen/børnehaverne. Det må overvejes om vores 
ældre medborgere vil blive unødigt belastet af støjgenerne i hverdagen, samt i weekenderne hvor 
skolens areal benyttes af områdets unge til sociale sammenkomster, herunder fester hvor der må 
forventes gener i form af høj musik og høje røster. SFO/SFK forældrerådet vil i denne forbindelse 
pointere, at det ikke er ønsket at opstille skræmmescenarier for at undgå at den fremlagte plan 
godkendes, men omvendt har forældrerådet et ønske om, at der i forbindelse med beslutningen tages 
højde for et videst muligt omfang af relevante faktorer.

Slutteligt vil SFO/SFK forældrerådet give udtryk for at der, efter gennemlæsning af kommuneplan 2017, 
er et generelt indtryk af at kommunen mangler en egentlig strategi for, hvordan man proaktivt kan 
tiltrække børnefamilier, som ofte er ressourcestærke ved at øge tilbudene til børn og unge i kommunen.

I stedet står man tilbage med et indtryk af at kommunen i udpræget ensidig grad fokuserer på, hvorledes 
den øgede andel af ældre i kommunen kan imødekommes. Dette er absolut vigtigt og nødvendigt, men 
for at sikre en børnefamilievenlig kommune, bør der arbejdes med en mere balanceret politik. SFO/SFK 
forældrerådet deltager naturligvis gerne i en videre dialog herom.
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HØRINGSSVAR NR. 55

Kristine Klitsø Honoré
Vedrørende side i kommuneplanen:
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Det er forståeligt, at der skal bygges ældreboliger, men at afvige fra ens profil som en aktiv 
og grøn kommune ved at inddrage et grønt sports område ved Skovly skolen er helt 
uforståeligt. Området bruges af skolen, børneinstitutioner (Mælkebøtten og Fredrik Clausens 
Vænge), og beboerne i området, at fratage den mulighed for os som borgere og får vores 
børn bør på alle måde stoppes. Istedet skulle kommunen fortsat tænke i deres ønske, om at 
profilere sig som en aktiv kommune, få atletikbanen renoveret, og lave en skaterbane samt 
legeplads på grunden ved Skovly Mark til glæde og aktivitet for skolen og områdets beboer.

Majbritt Milter Dyhr Vestergaard
Vedrørende plejehjemspladser på ”de røde baner” ved Skovlyskolen

Høringssvar til Rudersdal Kommuneplan 2017 - Holte området-Areal syd for Skovlyskolen. 

Udarbejdet af forældre til børn på Skovlyskolen. 

•Kommunen har brug for plejehjemspladser i fremtiden, men kommunen har ogs/J stærkt brug for
at kunne tiltrække børnefamilier i de næste 12 /Jr. Det kræver, at kommunen holder fast i
muligheden for at styrke daginstitutioner, skoler og attraktive boligkvarterer i nærhed af
sportsfaciliteter, og Ikke mindst legepladser.

Kommunen planlægger at opføre et plejehjem med 70 boliger p/J Skovlyskolens sydlige omr/Jde 
(de røde baner). 5/Jfremt de røde baner anvendes til et plejehjem, forringes kommunens og 
borgernes mulighed for at forsætte udviklingen af et attraktivt børnefamilieomr/Jde, med sikker 
skolevej, svag boligtrafik og stærke udviklingsmuligheder plJ skole og daginstitutionsomr/Jdet. 

Forvaltningens foranalyse, som har ledt til udvælgelsen af de røde baner glJr alene p/J 
befolkningsprognoser (at der bliver flere ældre og færre skolebørn), areal (at der for sA vidt er 
plads nok) og trafikanalyse (at man kan komme dertil). Foranalysen er ikke kvalificeret i forhold til 
om grunden og omr/Jdet er egnet til Plejehjem. Det forudsætter nemlig at lokalplanen samt de i 
øvrigt gældende restriktioner for bebyggelse i omr/Jdet ændres. Det vil bl.a. betyde, at 
bebyggelsesgraden ændres fra 25% til 35%, og at der kan bygges i mere end et plan. Med 
sAdanne forudsætninger vil der være mange andre egnede arealer i kommunen. 

Hvad der imidlertid er helt sikkert er, at Skovlyskolen Ikke kan udvides eller udvikles p/J de røde 
baner, n/Jr der først er opført et plejehjem p/J grunden. 

Derfor ønsker vi, at kommunen fortsat holder fast i at anvende omr/Jdet til skole, institutioner og 
�formlJI til gavn og glæde for hele børne- og skoleomr/Jdet, ligesom boligomr§det fortsat skal 
være attraktivt for børnefamilier."
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Jan Andersen
Vedrørende en side i kommuneplanen:
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Høringssvar vedr. byggeri af plejecenter ved Skovlyskolen.
Placeringen af et kommende plejecenter på Skovlyskolens ”røde atletikbaner” er langt fra 
optimal, og planerne bør opgives og en ny placering for plejecenteret findes.

Det synes som om, at det vigtigste for Rudersdal Kommune ikke har været at finde en 
optimal placering, men at finde en billig løsning, fordi kommunen i forvejen har to gratis 
grunde, der kan benyttes til projektet, nemlig Skovlyskolens boldbaner og den ubebyggede 
grund Skovly Mark 46 (nedlagt legeplads).

Et plejecenter på atletikbanerne vil blive klemt inde mellem Skovlyskolen på den ene side, og 
husene på den nordlige side af Skovly Mark på den anden side. Tilkørsel skal ske ad en 10 
meter bred vej, der etableres i ”det grønne bælte” mellem muren til Skovlyskolens skolegård 
og baghaverne til husene på Skovly Mark, der således får en trafikeret vej lige i baghaverne
– på et sted, der ellers er deklareret som et grønt område mellem skolen og Skovly Mark.

Endvidere er det planen, at inddrage grunden Skovly Mark 46 til parkeringsplads med plads 
til 50-60 biler.

Et plejecenter ved Skovlyskolen vil medføre en stærkt forøget trafikbelastning i området, især 
til gene for skolen og de nærmeste beboere. Der vil være tale om trafik med ansatte,
beboere, pårørende og tung trafik som leverancer og renovation, der alle skal køre til fra 
Borgmester Schneiders Vej og via den nye vej til plejecenteret.

Hvilke miljøovervejelser, bl.a. i form af støj, har kommunen overvejet? Og hvad med 
trafiksikkerheden især for skolebørnene, idet al trafik til og fra plejecenteret og p-pladsen skal 
krydse skolevejen lige ved siden af skolen?

Hvordan forestiller kommunen sig, at vejen afskærmes mod beboelserne – både med 
hensyn til trafikstøj og trafiksikkerhed?

Vi må konstatere, at kommunen har været meget lukket omkring planen, og først ved 
grundejerforeningernes møde med kommunen den 21. marts 2017 kom den 
konkrete plan på bordet. Meget sent i forhold til høringsfristen for Kommuneplanen 
2017, der udløber 29.marts 2017. Først den 22. marts 2017 blev beboerne 
informeret via mail fra GF Skovly.

Et byggeri på boldbanerne kræver, at lokalplanen for området ændres, at 
bebyggelsesgraden ændres og at Skovlydeklarationen også ændres.

Det virker besynderligt, at kommunens politikere ønsker at forringe forholdene for de cirka 
400 elever på Skovlyskolen, som benytter atletikbanerne. Der er de senere år flyttet mange 
nye børnefamilier til området, som der ikke tages hensyn til. Tidligere var der en stor 
legeplads på Skovly Mark 46, men denne blev nedlagt, da kommunen ikke ønskede at have 
omkostninger til vedligeholdelse af pladsen.
Den bliver nu i stedet brugt til oplagsplads for entreprenørmateriel – i øvrigt i strid med 
byplanvedtægtens forbud mod etablering af oplagspladser af enhver art i området.

HØRINGSSVAR NR. 57
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Jan Andersen
Vedrørende en side i kommuneplanen:
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Høringssvar vedr. byggeri af plejecenter ved Skovlyskolen.
Placeringen af et kommende plejecenter på Skovlyskolens ”røde atletikbaner” er langt fra 
optimal, og planerne bør opgives og en ny placering for plejecenteret findes.

Det synes som om, at det vigtigste for Rudersdal Kommune ikke har været at finde en 
optimal placering, men at finde en billig løsning, fordi kommunen i forvejen har to gratis 
grunde, der kan benyttes til projektet, nemlig Skovlyskolens boldbaner og den ubebyggede 
grund Skovly Mark 46 (nedlagt legeplads).

Et plejecenter på atletikbanerne vil blive klemt inde mellem Skovlyskolen på den ene side, og 
husene på den nordlige side af Skovly Mark på den anden side. Tilkørsel skal ske ad en 10 
meter bred vej, der etableres i ”det grønne bælte” mellem muren til Skovlyskolens skolegård 
og baghaverne til husene på Skovly Mark, der således får en trafikeret vej lige i baghaverne
– på et sted, der ellers er deklareret som et grønt område mellem skolen og Skovly Mark.

Endvidere er det planen, at inddrage grunden Skovly Mark 46 til parkeringsplads med plads 
til 50-60 biler.

Et plejecenter ved Skovlyskolen vil medføre en stærkt forøget trafikbelastning i området, især 
til gene for skolen og de nærmeste beboere. Der vil være tale om trafik med ansatte,
beboere, pårørende og tung trafik som leverancer og renovation, der alle skal køre til fra 
Borgmester Schneiders Vej og via den nye vej til plejecenteret.

Hvilke miljøovervejelser, bl.a. i form af støj, har kommunen overvejet? Og hvad med 
trafiksikkerheden især for skolebørnene, idet al trafik til og fra plejecenteret og p-pladsen skal 
krydse skolevejen lige ved siden af skolen?

Hvordan forestiller kommunen sig, at vejen afskærmes mod beboelserne – både med 
hensyn til trafikstøj og trafiksikkerhed?

Vi må konstatere, at kommunen har været meget lukket omkring planen, og først ved 
grundejerforeningernes møde med kommunen den 21. marts 2017 kom den 
konkrete plan på bordet. Meget sent i forhold til høringsfristen for Kommuneplanen 
2017, der udløber 29.marts 2017. Først den 22. marts 2017 blev beboerne 
informeret via mail fra GF Skovly.

Et byggeri på boldbanerne kræver, at lokalplanen for området ændres, at 
bebyggelsesgraden ændres og at Skovlydeklarationen også ændres.

Det virker besynderligt, at kommunens politikere ønsker at forringe forholdene for de cirka 
400 elever på Skovlyskolen, som benytter atletikbanerne. Der er de senere år flyttet mange 
nye børnefamilier til området, som der ikke tages hensyn til. Tidligere var der en stor 
legeplads på Skovly Mark 46, men denne blev nedlagt, da kommunen ikke ønskede at have 
omkostninger til vedligeholdelse af pladsen.
Den bliver nu i stedet brugt til oplagsplads for entreprenørmateriel – i øvrigt i strid med 
byplanvedtægtens forbud mod etablering af oplagspladser af enhver art i området.

I august 2016 gennemførte kommunen en forringelse af busdriften af sparehensyn. Det 
medførte bl.a. en nedlæggelse af rute 197, og dermed en halvering af busdriften i 
Paradiskvarteret.

Når og hvis der bygges et plejecenter ved Skovlyskolen, bliver det nødvendigt af hensyn til 
ansatte, beboere og pårørende at genindføre en forbedret busdrift ad Borgmester 
Schneiders Vej med øgede omkostninger til følge.

Man kan ikke byde hverken medarbejdere, beboere eller pårørende at have en 
busdrift med en times frekvens store dele af dagen og kun med forbindelse til 
Holte Station, ikke som tidligere mod øst ad Øverødvej.

Hvis planen trods stor modstand fra beboerne i området gennemføres, må det 
blandt andet være et krav, at p-pladsen Skovly Mark 46 lukkes af og 
afskærmes mod Skovly Mark, således at den nuværende indkørsel lukkes, og 
at vejen til plejecenteret føres igennem direkte til Borgmester Schneiders
Vej, så tilkørslen bliver herfra og ikke via pladsen Skovly Mark 46.

Desuden skal p-pladsen afskærmes med støjdæmpning, beplantning mv. ligesom 
tilkørselsvejen skal afskærmes.

Hvorfor placerer man ikke byggeriet på boldbanerne ud mod Højbjerggårdsvej i stedet for? 
Her er en naturlig tilkørselsvej og i forvejen en stor parkeringsplads, som stort set ikke 
benyttes? Skovlyskolen kunne så i stedet for indrette idrætsplads på ”de røde boldbaner”.

Placering af et plejehjem så tæt på en skole virker ikke gennemtænkt. Beboere, der bor tæt 
på skolen, kender til støjniveauet især i frikvartererne, og vi har svært ved at se, at beboere 
på et plejehjem kan trives med en skole som nabo.

Vi savner i øvrigt oplysninger fra kommunen om, hvilke andre placeringsmuligheder, der er 
undersøgt og hvorfor disse er opgivet?

Vi skal anmode om, at kommunen også overvejer følgende:

• At der ikke udformes en decideret adgangsvej for kørende ad 
beplantningsbæltet mellem parcellerne og Skovlyskolen

• At man i givet fald alene anvender Skovly Mark 46 som parkeringsplads,  
men med tilkørsel direkte fra Borgmester Schneiders Vej og at den nuværende 
tilkørsel fra Skovly Mark lukkes.

• At man overvejer at placere plejecentret på den grønne boldbane og i 
stedet gør de røde atletikbaner til boldbaner, og alternativt at man 
placerer plejecentret så tilbagetrukket så muligt i forhold til parcellerne.

• At man overvejer at lade leverancer / renovation køre ad Frederik 
Clausens Vænge i det man i forvejen anvender denne vej til institutionerne 
for enden af vejen.
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Christina Kirkwall Bech Laursen
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Ang. anlægning af ældreboliger på de ”røde baner” er dybt kritisk! 

- Etablering af en vej, der vil omfatte øget trafik, samt tung trafik, kun 
FÅ meter fra en travl indgang til en skole, er stærkt bekymrende! 

-Det betyder et højre sving, ind over en cykelsti, som er travl befærdet af 
store og små elever, der selv går/cykler til og fra skole. 

- Det betyder at en hidtil helt tryg vej til skole, nu ikke længere vil kunne tilbyde samme tryghed 
for børnene og deres forældre! 

- Et af hovedpunkterne i skolereformen er mere bevægelse i skolerne, hvilker ikke stemmer 
overens med det nye forslag omkring de røde baner! 

- Man vælger at flytte Egebækskolen til Skovlyskolen. Altså en stigning af antallet af børn på 
Skovlyskole. 

- I forbindelse med Skovlyskolens sammenlægningen med Egebækskolen, skete der allerede 
der, en reducering i udendørs arealerne, for skolens andre børn! 

- Nu vælger man IGEN AT REDUCERER UDEAREALERNE på skolen. De normalfungerende 
børn og de ”nye” børn med specielle behov børn, der kan integreres med skolen øvrige elever, vil 
miste et endnu større areal denne gang! 

- Vigtigst af alt, BLIVER DE RØDE BANER BRUGT I UNDERVISNINGEN,af skolens elever i 
idræt, samt i forlængelse af skolereformens bestemmelser om mere bevægelse i dagligdagen.

- Banerne bliver også brugt flittigt af børnehaver og vuggestuerne i nærområdet til aktiviteter som 
OL, cykeltræning(i sikre omgivelser), ture ud af huset, andre pædagogiske underbyggende 
aktiviteter som er medskabende til god trivsel for de mindre børn. 

- Der findes ikke ligne områder i nærheden, som vi beboere kan benytte sammen med vores 
børn, til de aktiviteter de røde baner lægger op til! - Der er lys og luft over skolen og husene 
omkring skolen. Det er et attraktivt område, med ”højt til Loftet” Et større byggeri i flere etager vil 
ikke passe ind i området. Det vil have stor ”Negativ” betydning for naboerne i nærområdet. 

I mange år, har der skulle kæmpes for Skovlyskolen, (bl.a. PCB, nedslidt skole). Nu er der behov 
for noget ro på vores dejlige og (faglige gode) skolen, så børnene, forældrene, lærerne, samt den 
nye ledelse, lov til at blomstre og skabe!

HØRINGSSVAR NR. 59
Christiane og Eskil Oxfeldt Krag
Vedr: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Vi er meget bekymret for kommunens plan om at bygge en plejehjem på den sydlige del af 
Skovlyskolen. Vi er især bekymret for vejen ind til plejehjemmet, idet vejen skal gå parallelt med 
Skovlyskolen ved Borgmester Schneiders vej. 
Mange børn vil i givet fald skulle krydse eller forholde sig til den ekstra og meget tunge trafik der 
vil komme fra beboere, medarbejder, udrykningskørertøjer, renovationsbiler osv. 
Det stemmer heller ikke godt sammen med at både politikere, skolen og forældre opfordrer til at 
børn cykler eller går i skole. 

Vi synes heller ikke at man kan tillade sig at bygge en vej i folks baghaver. I øvrigt finder vi 
placeringen af P-pladsen stærkt ulogisk, da den vil ligge relativt langt fra selve plejehjem 
bebyggelsen og det vil være langt mere logisk at al kørsel skete gennem Frederik Clausens 
vænget. 

Ydremere finder vi det kritisk at kommunen har planer om at bygge i to plan. Vejene omkring 
Skovlyskolen har servitutter på byggeri i et plan, så det ville ikke klæde kommunen at bryde disse 
servitutter, selvom det ikke er et privat byggeri. 

Vi synes i stedet for at det vil klæde området Paradis/Skovly kvarteret hvis kommunen ville 
prioritere børn og unge ved et lave en ungdomsgård/mødested med skaterbane, legeplads osv. 
således at børn og unge kan mødes socialt. Det skal være et sted hvor alle er velkomne og 
dermed et inkluderende sted. Der er absolut INGEN tilbud til de unge i dag og inddrager man 
området til plejehjemmet vil man for altid have forpasset muligheden for at placere dette så tæt 
på skolen, som er det mest oplagte sted. 

Kunne plejehjemmet ikke i stedet ligge på grunden ved Gl. Holte motorvejs afkørslen (overfor Q8 
tanken)? så vil beboerne være tæt på indkøb og offentligt transport. Alternativt kunne en 
placering måske være i Erhvervsområdet ved Borgmester Schneiders vej, så den ekstra trafik 
bliver ledt af i god afstand fra skolen. Det vil samtidig give det område et tiltrængt løft. Det er 
ganske enkelt en skamplet for kvarteret. Decideret grimt og passer slet ikke ind. To fluer med et 
smæk.

Michel Honoré
Vedr: kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Et tab for områdets grønne og aktive profil, såfremt kommuneplanen for Skovlyskolens område 
vedtages. Med områdets store tæthed af børn, vil det være et tab af miste ikke bare faciliteterne 
omkring atletik- og boldbanerne, men også det grønne bælte mellem Skovlybakken og Skovly 
Mark. Områder som allerede benyttes af børn, institutioner og almindelige promenerebde i 
området. En udnyttelse som må antages at vokse, efterhånden som underskoven af børn i 0-6-
års alderen på de anførte, nærliggende veje vokser op, og selv går på opdagelse i området på 
egen hånd. 

Samtidigt vil en inddragelse af disse områder forringe eller eliminere de sikre skoleveje, som 
ellers kendetegner området. Som beboer i området, finder jeg det ydermere uheldigt, hvis en 
ændring af lokalplanen, medfører en øget urbanisering eller industrialisering af området, som 
netop er enestående ved sin luftige og grønne profil. En øget trafik til og fra et så tætbebygget 
område som det skitserede, med tilhørende transporter af varer, personer og ydelser vil bevirke 
en væsentligt øget slitage på områdets infrastruktur, som yderligere vil være en belastning.
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Christina Kirkwall Bech Laursen
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Ang. anlægning af ældreboliger på de ”røde baner” er dybt kritisk! 

- Etablering af en vej, der vil omfatte øget trafik, samt tung trafik, kun 
FÅ meter fra en travl indgang til en skole, er stærkt bekymrende! 

-Det betyder et højre sving, ind over en cykelsti, som er travl befærdet af 
store og små elever, der selv går/cykler til og fra skole. 

- Det betyder at en hidtil helt tryg vej til skole, nu ikke længere vil kunne tilbyde samme tryghed 
for børnene og deres forældre! 

- Et af hovedpunkterne i skolereformen er mere bevægelse i skolerne, hvilker ikke stemmer 
overens med det nye forslag omkring de røde baner! 

- Man vælger at flytte Egebækskolen til Skovlyskolen. Altså en stigning af antallet af børn på 
Skovlyskole. 

- I forbindelse med Skovlyskolens sammenlægningen med Egebækskolen, skete der allerede 
der, en reducering i udendørs arealerne, for skolens andre børn! 

- Nu vælger man IGEN AT REDUCERER UDEAREALERNE på skolen. De normalfungerende 
børn og de ”nye” børn med specielle behov børn, der kan integreres med skolen øvrige elever, vil 
miste et endnu større areal denne gang! 

- Vigtigst af alt, BLIVER DE RØDE BANER BRUGT I UNDERVISNINGEN,af skolens elever i 
idræt, samt i forlængelse af skolereformens bestemmelser om mere bevægelse i dagligdagen.

- Banerne bliver også brugt flittigt af børnehaver og vuggestuerne i nærområdet til aktiviteter som 
OL, cykeltræning(i sikre omgivelser), ture ud af huset, andre pædagogiske underbyggende 
aktiviteter som er medskabende til god trivsel for de mindre børn. 

- Der findes ikke ligne områder i nærheden, som vi beboere kan benytte sammen med vores 
børn, til de aktiviteter de røde baner lægger op til! - Der er lys og luft over skolen og husene 
omkring skolen. Det er et attraktivt område, med ”højt til Loftet” Et større byggeri i flere etager vil 
ikke passe ind i området. Det vil have stor ”Negativ” betydning for naboerne i nærområdet. 

I mange år, har der skulle kæmpes for Skovlyskolen, (bl.a. PCB, nedslidt skole). Nu er der behov 
for noget ro på vores dejlige og (faglige gode) skolen, så børnene, forældrene, lærerne, samt den 
nye ledelse, lov til at blomstre og skabe!

Christiane og Eskil Oxfeldt Krag
Vedr: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Vi er meget bekymret for kommunens plan om at bygge en plejehjem på den sydlige del af 
Skovlyskolen. Vi er især bekymret for vejen ind til plejehjemmet, idet vejen skal gå parallelt med 
Skovlyskolen ved Borgmester Schneiders vej. 
Mange børn vil i givet fald skulle krydse eller forholde sig til den ekstra og meget tunge trafik der 
vil komme fra beboere, medarbejder, udrykningskørertøjer, renovationsbiler osv. 
Det stemmer heller ikke godt sammen med at både politikere, skolen og forældre opfordrer til at 
børn cykler eller går i skole. 

Vi synes heller ikke at man kan tillade sig at bygge en vej i folks baghaver. I øvrigt finder vi 
placeringen af P-pladsen stærkt ulogisk, da den vil ligge relativt langt fra selve plejehjem 
bebyggelsen og det vil være langt mere logisk at al kørsel skete gennem Frederik Clausens 
vænget. 

Ydremere finder vi det kritisk at kommunen har planer om at bygge i to plan. Vejene omkring 
Skovlyskolen har servitutter på byggeri i et plan, så det ville ikke klæde kommunen at bryde disse 
servitutter, selvom det ikke er et privat byggeri. 

Vi synes i stedet for at det vil klæde området Paradis/Skovly kvarteret hvis kommunen ville 
prioritere børn og unge ved et lave en ungdomsgård/mødested med skaterbane, legeplads osv. 
således at børn og unge kan mødes socialt. Det skal være et sted hvor alle er velkomne og 
dermed et inkluderende sted. Der er absolut INGEN tilbud til de unge i dag og inddrager man 
området til plejehjemmet vil man for altid have forpasset muligheden for at placere dette så tæt 
på skolen, som er det mest oplagte sted. 

Kunne plejehjemmet ikke i stedet ligge på grunden ved Gl. Holte motorvejs afkørslen (overfor Q8 
tanken)? så vil beboerne være tæt på indkøb og offentligt transport. Alternativt kunne en 
placering måske være i Erhvervsområdet ved Borgmester Schneiders vej, så den ekstra trafik 
bliver ledt af i god afstand fra skolen. Det vil samtidig give det område et tiltrængt løft. Det er 
ganske enkelt en skamplet for kvarteret. Decideret grimt og passer slet ikke ind. To fluer med et 
smæk.

HØRINGSSVAR NR. 60

Michel Honoré
Vedr: kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Et tab for områdets grønne og aktive profil, såfremt kommuneplanen for Skovlyskolens område 
vedtages. Med områdets store tæthed af børn, vil det være et tab af miste ikke bare faciliteterne 
omkring atletik- og boldbanerne, men også det grønne bælte mellem Skovlybakken og Skovly 
Mark. Områder som allerede benyttes af børn, institutioner og almindelige promenerebde i 
området. En udnyttelse som må antages at vokse, efterhånden som underskoven af børn i 0-6-
års alderen på de anførte, nærliggende veje vokser op, og selv går på opdagelse i området på 
egen hånd. 

Samtidigt vil en inddragelse af disse områder forringe eller eliminere de sikre skoleveje, som 
ellers kendetegner området. Som beboer i området, finder jeg det ydermere uheldigt, hvis en 
ændring af lokalplanen, medfører en øget urbanisering eller industrialisering af området, som 
netop er enestående ved sin luftige og grønne profil. En øget trafik til og fra et så tætbebygget 
område som det skitserede, med tilhørende transporter af varer, personer og ydelser vil bevirke 
en væsentligt øget slitage på områdets infrastruktur, som yderligere vil være en belastning.

HØRINGSSVAR NR. 61
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Allan Udesen
Kommentar (indsigelse imod) til planerne om at bebygge en del af Skovlyskolens areal med 
et plejehjem https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Kommentar til (indsigelse imod) planerne om at bebygge en del af Skovlyskolens areal med et 
plejehjem; Jeg kan tilslutte mig den generelle indsigelse, der er rettet imod planen om at bebygge 
”de røde baner” på Skovlyskolens areal. 

Det er min opfattelse, at kommunen råder over andre og mere velegnede grunde til det formal. Et 
eksempel kunne være den relativt store grund, hvor Egebækskolen tidligere har ligget. 
Tilkørselsforhold er bedre og gener for de omkringliggende boliger mindre. 

Arealet på skolen fremstår misligholdt men bliver benyttet til formålet. Jeg har to børn, der går på 
skolen, og med planen vil der kun være en boldbane tilbage. Skolen har som bekendt tidligere 
afgivet et areal til etableringen af daginstitutionen ”Mælkebøtten”. At reducere skolens areal 
yderligere vil ganske enkelt forringe mulighederne i en helt uacceptabel grad. Kommunen bruger 
store midler på arealer i andre dele af kommunen - nu senest i Høsterkøb, hvor behovet ikke kan 
være det samme. 

Jeg så gerne, at man fra kommunens side prioriterede arealerne omkring skolen højere og i 
overensstemmelse med den oprindelige plan for skolen. Hvis man gerne ser sport og bevægelse 
prioriteret højt (hvilket jeg bifalder), så må man sørge for, at forholdene er tilstede. 

Jeg håber vitterlig, at kommunen besinder sg og finder en anden mere velegnet grund til formålet, 
så det ikke bliver et tema i det forestående kommunalvalg.

HØRINGSSVAR NR. 62

Laura Diness
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Jeg er meget bekymret over anvendelsen af skovlyskolens udearealer til plejeboliger og
anlæggelsen af en vej. 

Skovlyskolen er netop blevet sammenlagt med en special skole og der er brug for at styrke 
skolen og sikre at alle børnene har plads og mulighed for at udfolde sig fysisk. Endvidere benytter 
de to institutioner (Mælkebøtten og Børnehuset) sig også af banerne , institutioner der netop skal 
være idræts institutioner. 

Anlæggelsen af en vej vil gøre nærområdet mindre sikkert for skolebørnene. 

Nedlæggelsn af arealet vil være et stort tab for skolen og begge institutioner og bestemt gøre 
området mindre attraktivt for børnefamilier.

HØRINGSSVAR NR. 63
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Allan Udesen
Kommentar (indsigelse imod) til planerne om at bebygge en del af Skovlyskolens areal med 
et plejehjem https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Kommentar til (indsigelse imod) planerne om at bebygge en del af Skovlyskolens areal med et 
plejehjem; Jeg kan tilslutte mig den generelle indsigelse, der er rettet imod planen om at bebygge 
”de røde baner” på Skovlyskolens areal. 

Det er min opfattelse, at kommunen råder over andre og mere velegnede grunde til det formal. Et 
eksempel kunne være den relativt store grund, hvor Egebækskolen tidligere har ligget. 
Tilkørselsforhold er bedre og gener for de omkringliggende boliger mindre. 

Arealet på skolen fremstår misligholdt men bliver benyttet til formålet. Jeg har to børn, der går på 
skolen, og med planen vil der kun være en boldbane tilbage. Skolen har som bekendt tidligere 
afgivet et areal til etableringen af daginstitutionen ”Mælkebøtten”. At reducere skolens areal 
yderligere vil ganske enkelt forringe mulighederne i en helt uacceptabel grad. Kommunen bruger 
store midler på arealer i andre dele af kommunen - nu senest i Høsterkøb, hvor behovet ikke kan 
være det samme. 

Jeg så gerne, at man fra kommunens side prioriterede arealerne omkring skolen højere og i 
overensstemmelse med den oprindelige plan for skolen. Hvis man gerne ser sport og bevægelse 
prioriteret højt (hvilket jeg bifalder), så må man sørge for, at forholdene er tilstede. 

Jeg håber vitterlig, at kommunen besinder sg og finder en anden mere velegnet grund til formålet, 
så det ikke bliver et tema i det forestående kommunalvalg.

Laura Diness
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Jeg er meget bekymret over anvendelsen af skovlyskolens udearealer til plejeboliger og
anlæggelsen af en vej. 

Skovlyskolen er netop blevet sammenlagt med en special skole og der er brug for at styrke 
skolen og sikre at alle børnene har plads og mulighed for at udfolde sig fysisk. Endvidere benytter 
de to institutioner (Mælkebøtten og Børnehuset) sig også af banerne , institutioner der netop skal 
være idræts institutioner. 

Anlæggelsen af en vej vil gøre nærområdet mindre sikkert for skolebørnene. 

Nedlæggelsn af arealet vil være et stort tab for skolen og begge institutioner og bestemt gøre 
området mindre attraktivt for børnefamilier.

Maria & Jesper Fogh Duelund
Vedr: Plejehjem på Skovlyskolens grund 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Ang. plan om anlæggelse af plejehjem på Skovlyskolens grund: 
Vi vil gerne tilkendegive vores utilfredshed med denne beslutning. Vi mener, at kommunen med 
denne beslutning fratager børnene og skolen et vigtigt areal, som de aldrig har mulighed for at få 
igen. I stedet for at begrænse skolens udviklingsmuligheder (den pt. højst rangerede skole i 
landet), bør man opprioritere dem. Man bør prioritere læringsmiljøet, børnenes trivsel og deres 
mulighed for aktiv og kreativ leg udenfor på tværs af klasser og årgange. Vores børn skal 
udvikles, ikke begrænses. I dag bliver området flittigt brugt i såvel skoletid som i fritiden (fx til 
minitri). Som alternativ til at være en del af skolens areal, kan man overveje at benyttet området 
til anden glæde for børnene; naturlegeplads eller lignende. Dette vil sikre yderligere tilflytning af 
børnefamilier til området og dermed bidrage til en sundere befolkningsfordeling i kommunen.

HØRINGSSVAR NR. 64

Anders Peter Gerholt Skovsen
Vedr: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden, der forventes anvendt til plejehjem 
med ca. 70 boliger. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-
overordnede-maal

Inddragelse af rekreative områder som dette, der benyttes aktivt af skolens elever samt 
beboere i området - og ville blive benyttet i højere grad, såfremt området var vedligeholdt 
bedre, vurderer jeg er imod lokalområdets interesse. 

Det må være ønskværdigt for kommunen at tiltrække og fastholde arbejdsdygtige borgere, 
særligt børnefamilier, der ligeledes bidrager gunstigt til kommunens økonomi. Placeringen af 
et plejehjem vil medføre øget trafik omkring skole og institutioner med nedsat trafiksikkerhed 
som konsekvens for børnene. 

Jeg mener ikke, at placeringen er hensigtsmæssig.

HØRINGSSVAR NR. 65
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Forældrerådet i Børnehuset Fr. Clausens Vænge
Vedr: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden, der forventes anvendt til plejehjem 
med ca. 70 boliger.
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Forældrerådet i Børnehuset Fr. Clausens Vænge har læst dele af det forslag til ny 
kommunalplan, som lige nu er i offentlig høring. Vi har i den forbindelse konstateret, at 
kommunen forventer at opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige 
grund. Vi går derfor ud fra, at det i planen omtalte område er Skovlyskolens atletikområde 
(de røde baner), som ligger i direkte forbindelse med Børnehuset Frederik Clausens Vænge. 

I den anledning skal vi bemærke følgende: 

Det forekommer efter vores opfattelse bekymrende, at kommunen vil inddrage området til 
andet formål end det eksisterende. Det bemærkes i den forbindelse, at der de seneste år er 
gennemført markante besparelser på børneområdet i kommunen. Med den foreliggende plan 
vil kommunen nu også fratage børnene et grønt område lige uden for Børnehuset. 
Børnehuset anvender idag i lighed med skolebørnene området til aktiv læring, motion og 
bevægelse. Det vil i den grad være et afsavn, hvis området afstås til andet formål. 

Hertil kommer, at vi forældre jo netop har valgt børnehuset p.g.a. de muligheder, som 
institutionen idag tilbyder, herunder de omkringliggende grønne arealer. Rudersdal kommune 
ønsker at tiltrække børnefamilier, hvilket forudsætter, at der fortsat vil være attraktive tilbud til 
børnene i lokalområdet. 

Vi forholder os ikke til, hvorvidt der skal bygges et plejehjem eller ej, vi forholder os alene til, 
at der med forslaget inddrages et område på bekostning af børnene i området, hvilket efter 
vores opfattelse er både bekymrende og kortsigtet. 

Det fremgår af forslaget til kommuneplan, at der foreligger en prognose, hvorefter der 
forventes en ikke ubetydelig stigning i pasningsbehovet for 0-2 årige i området frem mod 
2024. Disse børn skal jo i løbet af ganske kort tid i børnehave og i skole, og de får således 
også - i lighed med de nuværende børnehave- og skolebørn - behov for udearealer i området 
til udeliv, motion og bevægelse. I lyset heraf forekommer det at være en ganske kortsigtet 
løsning at inddrage grunden. Hvorfor anvendes området ikke istedet til at etablere en 
legeplads? Der kunne eksempelvis med fordel opføres en naturlegeplads, trafiklegeplads, 
skaterpark eller en plads med remedier til motion for både unge og ældre.

Hvis grunden som planlagt inddrages til et større offentligt byggeri, vil det efter vores 
opfattelse endvidere være en udfordring i forhold til den af kommunen prioriterede og nyligt 
etablerede Pandastue i Børnehuset, hvor børn med særlige pasningsbehov, herunder 
navnlig tryghed og rolige rammer, idag tilbydes plads. Opførelse af et flerårigt byggeri lige 
udenfor institutionen står i skærende kontrast til disse børns behov. 

Det er endvidere vores opfattelse at gennemførelse af planen vil medføre markant øget trafik 
i området, som idag er kendetegnet ved trafiksikre stier og lukkede veje. Det bemærkes i den 
forbindelse, at der er tale om ganske mange planlagte boliger, hvortil der eksempelvis skal 
etableres tilhørende parkeringspladser til både beboere og personale, ligesom der må 
forventes daglig kørsel fra diverse interessenter, leverandører mv. Med andre ord indebærer 
det efter vores opfattelse en markant øget (og tungere) trafik end den, der er i området idag, 
og efter vores opfattelse kan der ikke presses flere biler ind i området, end der er idag. 

HØRINGSSVAR NR. 66
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Forældrerådet i Børnehuset Fr. Clausens Vænge
Vedr: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden, der forventes anvendt til plejehjem 
med ca. 70 boliger.
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Forældrerådet i Børnehuset Fr. Clausens Vænge har læst dele af det forslag til ny 
kommunalplan, som lige nu er i offentlig høring. Vi har i den forbindelse konstateret, at 
kommunen forventer at opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige 
grund. Vi går derfor ud fra, at det i planen omtalte område er Skovlyskolens atletikområde 
(de røde baner), som ligger i direkte forbindelse med Børnehuset Frederik Clausens Vænge. 

I den anledning skal vi bemærke følgende: 

Det forekommer efter vores opfattelse bekymrende, at kommunen vil inddrage området til 
andet formål end det eksisterende. Det bemærkes i den forbindelse, at der de seneste år er 
gennemført markante besparelser på børneområdet i kommunen. Med den foreliggende plan 
vil kommunen nu også fratage børnene et grønt område lige uden for Børnehuset. 
Børnehuset anvender idag i lighed med skolebørnene området til aktiv læring, motion og 
bevægelse. Det vil i den grad være et afsavn, hvis området afstås til andet formål. 

Hertil kommer, at vi forældre jo netop har valgt børnehuset p.g.a. de muligheder, som 
institutionen idag tilbyder, herunder de omkringliggende grønne arealer. Rudersdal kommune 
ønsker at tiltrække børnefamilier, hvilket forudsætter, at der fortsat vil være attraktive tilbud til 
børnene i lokalområdet. 

Vi forholder os ikke til, hvorvidt der skal bygges et plejehjem eller ej, vi forholder os alene til, 
at der med forslaget inddrages et område på bekostning af børnene i området, hvilket efter 
vores opfattelse er både bekymrende og kortsigtet. 

Det fremgår af forslaget til kommuneplan, at der foreligger en prognose, hvorefter der 
forventes en ikke ubetydelig stigning i pasningsbehovet for 0-2 årige i området frem mod 
2024. Disse børn skal jo i løbet af ganske kort tid i børnehave og i skole, og de får således 
også - i lighed med de nuværende børnehave- og skolebørn - behov for udearealer i området 
til udeliv, motion og bevægelse. I lyset heraf forekommer det at være en ganske kortsigtet 
løsning at inddrage grunden. Hvorfor anvendes området ikke istedet til at etablere en 
legeplads? Der kunne eksempelvis med fordel opføres en naturlegeplads, trafiklegeplads, 
skaterpark eller en plads med remedier til motion for både unge og ældre.

Hvis grunden som planlagt inddrages til et større offentligt byggeri, vil det efter vores 
opfattelse endvidere være en udfordring i forhold til den af kommunen prioriterede og nyligt 
etablerede Pandastue i Børnehuset, hvor børn med særlige pasningsbehov, herunder 
navnlig tryghed og rolige rammer, idag tilbydes plads. Opførelse af et flerårigt byggeri lige 
udenfor institutionen står i skærende kontrast til disse børns behov. 

Det er endvidere vores opfattelse at gennemførelse af planen vil medføre markant øget trafik 
i området, som idag er kendetegnet ved trafiksikre stier og lukkede veje. Det bemærkes i den 
forbindelse, at der er tale om ganske mange planlagte boliger, hvortil der eksempelvis skal 
etableres tilhørende parkeringspladser til både beboere og personale, ligesom der må 
forventes daglig kørsel fra diverse interessenter, leverandører mv. Med andre ord indebærer 
det efter vores opfattelse en markant øget (og tungere) trafik end den, der er i området idag, 
og efter vores opfattelse kan der ikke presses flere biler ind i området, end der er idag. 

Endelig bemærkes det, at kommunens grønne profil forudsætter, at de grønne områder 
bevares. Hvis området inddrages nu, bliver det aldrig børnenes igen. Dertil kommer, at man 
definitivt udelukker muligheden for nogensinde at udvide både skolen og de omkringliggende 
institutioner, herunder Børnehuset Frederik Clausens Vænge, idet man så at sige ”fastlåser”
blandt andet Børnehuset mellem et større offentligt byggeri og et fredet areal. 

Det er vores håb, at der vil blive taget seriøst imod vores høringsbidrag, og vi indgår 
naturligvis meget gerne i en dialog herom med kommunen. 

På vegne af Forældrerådet Frederik Clausens Vænge 
Martin Olsen, Brian Geertsen, Astrid Overgaard, Charlotte Karlskov Jensen og Marina Petri 
Poulsen

Aneta Jamka Dahl-Jensen 
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Udearealerne ved Skovlyskolen er i forvejen utilstrækelige, så det vil være helt skandaløst at
udnytte dem til 70 ældreboliger. Skovlyskolen ligger i et kvarterer fyldt med børnefamilier, derfor 
er det lidt mærkeligt at man vil prioritere arealerne til ældreboliger i stedet for at investere i 
moderne skoleomgivelser. Desuden vil der formentlig blive en del mere trafik ved skolen. Der må 
der være andre steder i kommunen, hvor man ikke generer børnefamilier med 70 betonklodser.

Peder Andersen og Susanne Hendriksen
Vedrørende plejehjemsbyggeri på Skovlyskolens udearealer

Under henvisning til skrivelse fra Bestyrelsen for Vejlauget Skovly Mark og Skovlybakken vil vi 
gerne tilkendegive, at vi som beboere på Skovly Mark er enige i Vejlaugets indsigelse mod 
plejehjemsbyggeri på Skovlyskolens udearealer. Som udgangspunkt er det rigtig positivt, at 
kommunen vil bygge et nyt plejehjem, men vores lokalområde er i forvejen underforsynet med 
lejepladser til de mange børn, der heldigvis er flyttet til området de senere år. 

HØRINGSSVAR NR. 67
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Borgertinitiativet Sig pænt nej tak
Høringssvaret er tiltrådt af 319 privatpersoner.

Høringssvar til Rudersdal Kommuneplan 2017 - Holte området - Areal syd for Skovlyskolen.  

 

Udarbejdet af forældre til børn på Skovlyskolen.  

"Kommunen har brug for plejehjemspladser i fremtiden, men kommunen har også stærkt 
brug for at kunne tiltrække børnefamilier i de næste 12 år. Det kræver, at kommunen holder 
fast i muligheden for at styrke daginstitutioner, skoler og attraktive boligkvarterer i nærhed 
af sportsfaciliteter, og ikke mindst legepladser.  

Kommunen planlægger at opføre et plejehjem med 70 boliger på Skovlyskolens sydlige 
område (de røde baner). Såfremt de røde baner anvendes til et plejehjem, forringes 
kommunens og borgernes mulighed for at forsætte udviklingen af et attraktivt 
børnefamilieområde, med sikker skolevej, svag boligtrafik og stærke udviklingsmuligheder på 
skole og daginstitutionsområdet.  

Forvaltningens foranalyse, som har ledt til udvælgelsen af de røde baner går alene på 
befolkningsprognoser (at der bliver flere ældre og færre skolebørn), areal (at der for så vidt er 
plads nok) og trafikanalyse (at man kan komme dertil). Foranalysen er ikke kvalificeret i 
forhold til om grunden og området er egnet til Plejehjem. Det forudsætter nemlig at 
lokalplanen samt de i øvrigt gældende restriktioner for bebyggelse i området ændres.  
Det vil bl.a. betyde, at bebyggelsesgraden ændres fra 25% til 35%, og at der kan bygges i 
mere end et plan. Med sådanne forudsætninger vil der være mange andre egnede arealer i 
kommunen.  

Hvad der imidlertid er helt sikkert er, at Skovlyskolen ikke kan udvides eller udvikles på de 
røde baner, når der først er opført et plejehjem på grunden.  

Derfor ønsker vi, at kommunen fortsat holder fast i at anvende området til skole, institutioner 
og fritidsformåJ til gavn og glæde for hele børne- og skoleområdet, ligesom boligområdet 
fortsat skal være attraktivt for børnefamilier." 

HØRINGSSVAR NR. 69

Claus Dreyer
Vedrørende
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Høringssvar til Vækst og Kommuneplan 2017 
Forventet by- og boligvækst 
Holte 
Skovlyskolen 

Det fremgår af planen at den sydlige del af Skovlyskolens grund forventes anvendt til plejehjem 
med ca. 70 boliger. Det forekommer at være en særdeles dårlig ide af flere grunde: 

- Grunden er for nuværende udlagt til et område for børn og unge til sport, motion og leg. Det er 
godt nok misligholdt, men skolen og de to børnehaver overfor benytter området i stor stil. Hvis 
man ”stjæler” området fra skolen og dermed fra børn og unge, så kommer der aldrig et 
tilsvarende område i nærheden af skolen, fordi et alternativt område ikke findes. Det er i øvrigt 
også i strid med punkt ”Sundhed” i kommunens ”Skolepolitiske mål for Rudersdal Kommune”, om 
mulighed for et sundt og aktivt liv. En meget bedre løsning vil være at området laves til en 
aktivitetsplads som skolen og områdets børn og unge kan bruge til motion, sport og leg. 

- Et plejehjem er en institution, der er aktiv 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Det giver en helt 
ny belastning af området, som allerede har en skole og to daginstitutioner. Et plejehjem kræver 
tung og professionel trafik til varetransport, renovation, ambulancer, persontransport, læger, 
personale, pårørende osv. på alle tider af døgnet. Den eneste måde at komme dertil er gennem 
villakvarteret, hvor vejene er uegnede, hvor der er børn på vejene og hvor beboerne er vant til let 
trafik i dagtimerne, men hvorefter der er stille. Hvis man ser på andre ældreboliger i området, som 
”Ældrebolig Rudersdalsvej”, ”Ældrebolig Øverødvej”, ”Plejecentret Frydenholm” og ”Skovbrynet 
Plejeboliger” så ligger de alle placeret meget mere begavet fra et trafikalt synspunkt. 

- Tilmed må alle de nuværende veje omkring Skovlyskolen betragtes som skoleveje. På især 
Borgm. Schneiders Vej færdes mange skolebørn og at lave en trafikeret vej langs skolen må 
betragtes som en højrisiko beslutning. 

- På Skovlyskolen mod syd – det mest stille område på skolen - er netop indrettet og bekostet et 
område (Egely) til børn med særlige behov. Der er også lavet en særlig legeplads hertil. Hvis 
man overvejer at lave en vej fra Borgm. Schneiders Vej til området med plejehjemmet, så skal 
vejen gå lige forbi det ellers særlige stilleområde på skolen. Det virker som værende i strid med 
ideen om at flytte Egebækskolen netop hertil og sikre ro og fred til trivsel og læring. Ligeledes er 
Pandastuen indrettet i Børnehuset Fr. Clausens Vænge til små børn med særlige behov, der 
kræver ro. Et flerårigt byggeprojekt vil også her være i modstrid med børnenes trivsel. 

- Grunden er slet ikke stor nok til ca. 70 boliger, så man ville skulle bygge i flere etager. Hele det 
omkringliggende område er bebygget i 1 etage. Skolen er bygget i 1 etage, så selv vømmehallen 
og gymnastiksale er gravet ned jorden. Man vil så lave hvad der må være den højeste bygning i 
området for at presse et plejehjem ind, og på den måde ødelægge et område, hvor der er 
gennem tiden er gjort meget for at passe boligerne ind i miljøet. Både skolen og boligerne på 
Frederiks Clausens Vænge er fredede bygninger med høj bevaringsværdi, hvilket et byggeri i 
flere etager vil have svært ved ikke at beskæmme. 

Samlet set må der være mere egnede steder at placere et plejehjem, hvor det ikke ligger i et 
villakvarter mellem en skole og to daginstitutioner.
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Borgertinitiativet Sig pænt nej tak
Høringssvaret er tiltrådt af 319 privatpersoner.

Høringssvar til Rudersdal Kommuneplan 2017 - Holte området - Areal syd for Skovlyskolen.  

 

Udarbejdet af forældre til børn på Skovlyskolen.  

"Kommunen har brug for plejehjemspladser i fremtiden, men kommunen har også stærkt 
brug for at kunne tiltrække børnefamilier i de næste 12 år. Det kræver, at kommunen holder 
fast i muligheden for at styrke daginstitutioner, skoler og attraktive boligkvarterer i nærhed 
af sportsfaciliteter, og ikke mindst legepladser.  

Kommunen planlægger at opføre et plejehjem med 70 boliger på Skovlyskolens sydlige 
område (de røde baner). Såfremt de røde baner anvendes til et plejehjem, forringes 
kommunens og borgernes mulighed for at forsætte udviklingen af et attraktivt 
børnefamilieområde, med sikker skolevej, svag boligtrafik og stærke udviklingsmuligheder på 
skole og daginstitutionsområdet.  

Forvaltningens foranalyse, som har ledt til udvælgelsen af de røde baner går alene på 
befolkningsprognoser (at der bliver flere ældre og færre skolebørn), areal (at der for så vidt er 
plads nok) og trafikanalyse (at man kan komme dertil). Foranalysen er ikke kvalificeret i 
forhold til om grunden og området er egnet til Plejehjem. Det forudsætter nemlig at 
lokalplanen samt de i øvrigt gældende restriktioner for bebyggelse i området ændres.  
Det vil bl.a. betyde, at bebyggelsesgraden ændres fra 25% til 35%, og at der kan bygges i 
mere end et plan. Med sådanne forudsætninger vil der være mange andre egnede arealer i 
kommunen.  

Hvad der imidlertid er helt sikkert er, at Skovlyskolen ikke kan udvides eller udvikles på de 
røde baner, når der først er opført et plejehjem på grunden.  

Derfor ønsker vi, at kommunen fortsat holder fast i at anvende området til skole, institutioner 
og fritidsformåJ til gavn og glæde for hele børne- og skoleområdet, ligesom boligområdet 
fortsat skal være attraktivt for børnefamilier." 

Claus Dreyer
Vedrørende
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Høringssvar til Vækst og Kommuneplan 2017 
Forventet by- og boligvækst 
Holte 
Skovlyskolen 

Det fremgår af planen at den sydlige del af Skovlyskolens grund forventes anvendt til plejehjem 
med ca. 70 boliger. Det forekommer at være en særdeles dårlig ide af flere grunde: 

- Grunden er for nuværende udlagt til et område for børn og unge til sport, motion og leg. Det er 
godt nok misligholdt, men skolen og de to børnehaver overfor benytter området i stor stil. Hvis 
man ”stjæler” området fra skolen og dermed fra børn og unge, så kommer der aldrig et 
tilsvarende område i nærheden af skolen, fordi et alternativt område ikke findes. Det er i øvrigt 
også i strid med punkt ”Sundhed” i kommunens ”Skolepolitiske mål for Rudersdal Kommune”, om 
mulighed for et sundt og aktivt liv. En meget bedre løsning vil være at området laves til en 
aktivitetsplads som skolen og områdets børn og unge kan bruge til motion, sport og leg. 

- Et plejehjem er en institution, der er aktiv 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Det giver en helt 
ny belastning af området, som allerede har en skole og to daginstitutioner. Et plejehjem kræver 
tung og professionel trafik til varetransport, renovation, ambulancer, persontransport, læger, 
personale, pårørende osv. på alle tider af døgnet. Den eneste måde at komme dertil er gennem 
villakvarteret, hvor vejene er uegnede, hvor der er børn på vejene og hvor beboerne er vant til let 
trafik i dagtimerne, men hvorefter der er stille. Hvis man ser på andre ældreboliger i området, som 
”Ældrebolig Rudersdalsvej”, ”Ældrebolig Øverødvej”, ”Plejecentret Frydenholm” og ”Skovbrynet 
Plejeboliger” så ligger de alle placeret meget mere begavet fra et trafikalt synspunkt. 

- Tilmed må alle de nuværende veje omkring Skovlyskolen betragtes som skoleveje. På især 
Borgm. Schneiders Vej færdes mange skolebørn og at lave en trafikeret vej langs skolen må 
betragtes som en højrisiko beslutning. 

- På Skovlyskolen mod syd – det mest stille område på skolen - er netop indrettet og bekostet et 
område (Egely) til børn med særlige behov. Der er også lavet en særlig legeplads hertil. Hvis 
man overvejer at lave en vej fra Borgm. Schneiders Vej til området med plejehjemmet, så skal 
vejen gå lige forbi det ellers særlige stilleområde på skolen. Det virker som værende i strid med 
ideen om at flytte Egebækskolen netop hertil og sikre ro og fred til trivsel og læring. Ligeledes er 
Pandastuen indrettet i Børnehuset Fr. Clausens Vænge til små børn med særlige behov, der 
kræver ro. Et flerårigt byggeprojekt vil også her være i modstrid med børnenes trivsel. 

- Grunden er slet ikke stor nok til ca. 70 boliger, så man ville skulle bygge i flere etager. Hele det 
omkringliggende område er bebygget i 1 etage. Skolen er bygget i 1 etage, så selv vømmehallen 
og gymnastiksale er gravet ned jorden. Man vil så lave hvad der må være den højeste bygning i 
området for at presse et plejehjem ind, og på den måde ødelægge et område, hvor der er 
gennem tiden er gjort meget for at passe boligerne ind i miljøet. Både skolen og boligerne på 
Frederiks Clausens Vænge er fredede bygninger med høj bevaringsværdi, hvilket et byggeri i 
flere etager vil have svært ved ikke at beskæmme. 

Samlet set må der være mere egnede steder at placere et plejehjem, hvor det ikke ligger i et 
villakvarter mellem en skole og to daginstitutioner.

HØRINGSSVAR NR. 70
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HØRINGSSVAR NR. 71

Ejerlavet Kuben Øverød, den 28. marts 
2017 

 
 
 
 

Høringssvar til Rudersdal Kommune 
/Borgmester Jens Ive, vicekommunaldirektør Birgitte Lundgren og direktør Iben Koch 

 
 

Rudersdal Kommune inviterede ved brev af 8. marts 2017 blandt andre Kuben Grundejerforening til oriente- 
ringsmøde den 21. marts 2017 om udlæg til ældre-/plejeboliger ved Skovlyskolen. I brevet anføre kommunen: 
“Rudersdal Kommune vil gerne invitere til orienteringsmøde vedr. overvejelser om udlæg af nyt område til 
byggeri af ældreplejeboliger. Planerne indgår i Forslag til Kommuneplan 2017 som en ny rammebestemmelse 
for idrætsarealet syd for skolebygningen.” Ejerlavet Kuben deltog i mødet med tre bestyrelsesmedlemmer. Til 
stede var i øvrigt (ud over kommunens repræsentanter) desværre kun få personer. 

 
Ejerlavet Kuben har følgende bemærkninger i forbindelse med kommunens overvejelser: 

 
Lokalplan 135 gælder for boligområdet Kuben. Formålet og indholdet er indledningsvist beskrevet på denne 
måde: 

 
”Boligbebyggelsen Kuben, tegnet af arkitekt Bertel Udsen, blev opført i 1963 og er beliggende i udkan- 
ten af det fredede område, Søllerød Naturpark. Bebyggelsen indeholder 33 huse, hvoraf langt de fleste 
er sammenbyggede kædehuse. 
(…) 
Bebyggelsen Kuben er i Søllerød Kommunes Kommuneatlas fra 1993 benævnt som en bebyggelse med 
høj bevaringsværdi.” 

 
§ 1 angiver desuden specifikt lokalplanens formål nemlig bl.a. at sikre, at områdets landskabelige værdier fast- 
holdes. Der er herudover under Forhold til anden planlægning, Trafikplanlægning endvidere anført dette: ”Lo- 
kalplanområdet betjenes af den offentlige lokalvej Fr. Clausens Vænge samt den private fællesvej Kuben. Fr. 
Clausens Vænge er desuden adgangsvej til børneinstitutionen, Fr. Clausens Vænge’.” 

 
(Bebyggelsen er nævnt i selve forslaget til kommuneplanen under ”Bevaringsværdige bygninger”.) 

 
Ejerlavet Kuben er imod en anvendelse af området (”Cindersbanerne”) som skitseret i kommunens forslag til 
kommuneplan 2017 og har en række bekymringer og bemærkninger i relation til forslaget. 

 
Skovlyskolens sydlige areal (Cindersbanerne) ligger omkranset af en række markante byggerier fra 1960'erne, 
som i dag er kategoriseret som bevaringsværdige. Jf. Slots- og ejendomsstyrelsens opslagsside 
www.kulturarv.dk/FBB er Skovlyskolen kategoriseret som bevaringsværdig i kategori 3, Børnehuset 
som kategori 5 og de 33 boliger i ejerlavet Kuben som kategori 3. Alle ejendomme er opført i en etage, og det 
er således Ejerlavet Kubens bekymring, at ældre-/plejeboliger i flere etager vil bryde det arkitektoniske karakte- 
ristika for området. 
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Ejerlavet Kuben Øverød, den 28. marts 
2017 

 
 
 
 

Høringssvar til Rudersdal Kommune 
/Borgmester Jens Ive, vicekommunaldirektør Birgitte Lundgren og direktør Iben Koch 

 
 

Rudersdal Kommune inviterede ved brev af 8. marts 2017 blandt andre Kuben Grundejerforening til oriente- 
ringsmøde den 21. marts 2017 om udlæg til ældre-/plejeboliger ved Skovlyskolen. I brevet anføre kommunen: 
“Rudersdal Kommune vil gerne invitere til orienteringsmøde vedr. overvejelser om udlæg af nyt område til 
byggeri af ældreplejeboliger. Planerne indgår i Forslag til Kommuneplan 2017 som en ny rammebestemmelse 
for idrætsarealet syd for skolebygningen.” Ejerlavet Kuben deltog i mødet med tre bestyrelsesmedlemmer. Til 
stede var i øvrigt (ud over kommunens repræsentanter) desværre kun få personer. 

 
Ejerlavet Kuben har følgende bemærkninger i forbindelse med kommunens overvejelser: 

 
Lokalplan 135 gælder for boligområdet Kuben. Formålet og indholdet er indledningsvist beskrevet på denne 
måde: 

 
”Boligbebyggelsen Kuben, tegnet af arkitekt Bertel Udsen, blev opført i 1963 og er beliggende i udkan- 
ten af det fredede område, Søllerød Naturpark. Bebyggelsen indeholder 33 huse, hvoraf langt de fleste 
er sammenbyggede kædehuse. 
(…) 
Bebyggelsen Kuben er i Søllerød Kommunes Kommuneatlas fra 1993 benævnt som en bebyggelse med 
høj bevaringsværdi.” 

 
§ 1 angiver desuden specifikt lokalplanens formål nemlig bl.a. at sikre, at områdets landskabelige værdier fast- 
holdes. Der er herudover under Forhold til anden planlægning, Trafikplanlægning endvidere anført dette: ”Lo- 
kalplanområdet betjenes af den offentlige lokalvej Fr. Clausens Vænge samt den private fællesvej Kuben. Fr. 
Clausens Vænge er desuden adgangsvej til børneinstitutionen, Fr. Clausens Vænge’.” 

 
(Bebyggelsen er nævnt i selve forslaget til kommuneplanen under ”Bevaringsværdige bygninger”.) 

 
Ejerlavet Kuben er imod en anvendelse af området (”Cindersbanerne”) som skitseret i kommunens forslag til 
kommuneplan 2017 og har en række bekymringer og bemærkninger i relation til forslaget. 

 
Skovlyskolens sydlige areal (Cindersbanerne) ligger omkranset af en række markante byggerier fra 1960'erne, 
som i dag er kategoriseret som bevaringsværdige. Jf. Slots- og ejendomsstyrelsens opslagsside 
www.kulturarv.dk/FBB er Skovlyskolen kategoriseret som bevaringsværdig i kategori 3, Børnehuset 
som kategori 5 og de 33 boliger i ejerlavet Kuben som kategori 3. Alle ejendomme er opført i en etage, og det 
er således Ejerlavet Kubens bekymring, at ældre-/plejeboliger i flere etager vil bryde det arkitektoniske karakte- 
ristika for området. 

Kommunens mulighed for at opføre ældre-/plejeboliger på Skovlyskolens sydlige areal forudsætter en ændring 
af eksisterende mulige bebyggelsesprocent (fra 25 til 35) og krav til, at der kun må opføres bebyggelser i en 
etage. Sådanne ændringer vil forringe områdets karakter som anført i citaterne fra Lokalplan 135. 

 
Ejerlavet Kuben ser kritisk på Skovlyskolens sydlige areal som egnet til formålet i kommuneplan 2017. Ikke 
mindst i lyset af, at området trafikalt er utilgængeligt med tre dårlige trafikale tilslutningsmuligheder fra hen- 
holdsvis Borgmester Schneiders Vej, Højbjerggårdsvej og Fr. Clausens Vænge. 

 
Det er i oplægget ikke nærmere beskrevet, hvor tilkørsel og parkeringsfaciliteter til de foreslåede ældreboliger 
skal etableres. Ejerlavet Kuben vil på den baggrund gerne udtrykke sin bekymring for konsekvenserne ved en 
evt. etablering af disse gennem Fr. Clausens Vænge. 

 
Eksisterende trafik til de to institutioner Mælkebøtten og Børnehuset skaber i forvejen spidsbelastninger om- 
kring kl. 7-8 og kl. 15-16 samt udnytter de etablerede parkeringspladser fuldt ud. 

 
Fr. Clausens Vænge benyttes endvidere som skolevej og gang/cykelsti af mange bløde trafikanter – skolebørn 
samt brugere af fritidstilbud på Skovlyskolen. Tilsvarende benyttes Fr. Clausens Vænge som tilgang til de rekre- 
ative områder i Søllerød Naturpark af såvel kommunens institutioner og områdets borgere. Legeplads og bål- 
plads på Ejerlavet Kubens fællesareal benyttes herudover af såvel beboere som områdets familier. 

 
Ejerlavet Kuben vil være meget bekymret for en yderligere stigning i den trafikale belastning, som en etablering 
af tilkørsel og parkeringsplads via Fr. Clausens Vænge vil medføre. Vejforholdene uden cykelsti og med fortov  
på kun den ene side af vejen er ikke gearet til en sådan øget belastning og kan ikke qua områdets status som 
bevaringsværdigt og vejens begrænsede bredde ændres uden vidtrækkende konsekvenser for den bevarings- 
værdige bebyggelse, fællesarealer, beboere og de mange borgere, der dagligt har glæde af det smukke område. 

 
På den baggrund henstiller vi til, at kommunen finder alternative tilkørsels- og parkeringsløsninger i tilfælde af 
en vedtagelse af de foreslåede ændringer. 

 
Ejerlavet Kuben bemærker afslutningsvist, at bestyrelsen finder drøftelsen under mødet den 21. marts 2017 
om trafikmæssige overvejelser i forbindelse med en evt. udførelse af ældre-/plejeboligerne yderst uheldig. 
Under mødet gav kommunens repræsentanter således indledningsvist udtryk for en forventet adgangsvej til de 
foreslåede boliger via Borgmester Schneiders Vej. Øvrige fremmødte (ganske få personer) gav vedvarende 
udtryk for kritik heraf og var ganske kreative i forhold til forslag til andre måder at placere en evt. kommende 
trafikmæssig tung belastning på. På et tidspunkt giver en kommunal repræsentant herefter efter (fik man ind- 
tryk af…) og udtryk for enighed i, at tung trafik, eksempelvis renovationskøretøjer, i stedet vil kunne gives ad- 
gang til boligerne via Fr. Clausens Vænge. Som det fremgår, er Ejerlavet Kuben meget imod sådanne overvejel- 
ser, og vi finder det derfor vigtigt at gøre opmærksom på bebyggelsens bevaringsværdige karakter og landlige 
værdier, jf. ovenfor. 

 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen pva. 33 matrikler 
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Skovlyskolens Skolebestyrelse
 

Høringssvar til Kommuneplan2017 

Fra Skovlyskolens Skolebestyrelse 

 

Indledningsvis ønsker vi at fortælle, at Skovlyskolen er i rivende udvikling. Skolen har i det seneste år 
gennemført et omfattende ledelsesskift, den er blevet PCB renoveret, lagt sammen med Egebækskolen, er i 
fuld gang med at opbygge et stærkt kompetencecenter for børn med særlige behov, er blevet 
ambassadørskole for Red Barnet og står lige nu foran den renovering som Skolebestyrelsen, lærere, 
pædagoger, elever og forældre har drømt om i mange år. 

I kommuneplan2017 stilles der forslag om at inddrage skolens sydlige areal (herefter kaldt de røde baner) 
til at opføre et plejehjem med 70 pladser. Skolebestyrelsen ser positivt på at kommunen opnår en større 
fleksibilitet for hvad arealet kan anvendes til. Skolebestyrelsen har længe kritiseret, at anlægget er forfaldet 
pga manglende vedligehold og udvikling. Ligeledes har skolebestyrelsen løbende holdt møder med 
kommunen om mulighederne for at revitalisere de røde baner, først med visionspapiret ”Udevikling og ind-
ud-vation” og senest som en del af Rudersdalsti-universet og/eller som samlingspunkt for områdets unge 
(der mødes på arealet i weekenderne i forvejen). 

Strategiske udviklingsmuligheder til Skole, institution og fritid 

Selvom det ikke er lykkedes, at få de røde baner revitaliseret endnu, hører de røde baner forsat 
(Kommuneplan2013) til skolen, hvor anvendelsesområdet er Skole, institutioner og fritidsformål! I 
kommuneplan 2017 ændres rammenummer Ho.D6  jf. s. 811 i bilaget ”Rammer for lokalplanlægning” til 
Kommuneplan2017. I det lys ønsker skolebestyrelsen, at give høringssvar til Kommuneplan2017. 

Først og fremmest ser vi det som et væsentligt strategisk tab, at afstå de røde baner til opførelsen af et 
plejehjem med 70 pladser. Tabet består i at børne- og skoleområdet ikke efterfølgende kan udnytte de 
røde baner i henhold til kommunens strategi på hverken skole- eller daginstitutionsområdet. 
Kommuneplan2017 kigger 12 år frem i tiden. I perioden vil der blive behov for flere boliger til ældre, 
ligeledes stiger antallet af børn i alderen 0-5 år og 16-25 år medens børn i ’folkeskole’-alderen falder med 
ca. 600 elever. I kommunens masterplan for dagsinstitutionsområdet er der angivet en retning for de 
kommende års anlægsinvesteringer ift. ny, om- og tilbygninger samt lukninger og sammenlægninger. 
Ligeledes vil der i Skolepolitikken være behov for strukturtilpasninger. Det ligger os derfor ikke fjernt at 
forestille os, at de røde baner forsat kan være et aktiv for tilpasningerne på børne- og skoleområdet, hvilket 
vil være en naturlig udvikling for hele området omkring Skovlyskolen som sådan. Den mulighed ønsker vi 
ikke at forspilde til fordel for behovet på ældreområdet. Boligområderne omkring Skovlyskolen må forsat 
forventes at tiltrække især børnefamilier, og de røde baners anvendelsesformål bør forsat afspejle dette. 

De røde baners egnethed jf Kommuneplan 2017 

Skolebestyrelsen ser med undren på forvaltningens forslag om at anvende de røde baner til opførelsen af 
et plejehjem. Skolebestyrelsen har ikke kunne rekvirere den foranalyse, der må ligge til grund for forslaget. 
Vi har dog ladet os forstå at ’foranalysen’ (beskrevet som et internt arbejdspapir) alene beror på 
befolkningsprognosen (der bliver flere 80+-årige) og areal (de røde baner er et relativt stort område). Dertil 
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Skovlyskolens Skolebestyrelse
 

Høringssvar til Kommuneplan2017 

Fra Skovlyskolens Skolebestyrelse 

 

Indledningsvis ønsker vi at fortælle, at Skovlyskolen er i rivende udvikling. Skolen har i det seneste år 
gennemført et omfattende ledelsesskift, den er blevet PCB renoveret, lagt sammen med Egebækskolen, er i 
fuld gang med at opbygge et stærkt kompetencecenter for børn med særlige behov, er blevet 
ambassadørskole for Red Barnet og står lige nu foran den renovering som Skolebestyrelsen, lærere, 
pædagoger, elever og forældre har drømt om i mange år. 

I kommuneplan2017 stilles der forslag om at inddrage skolens sydlige areal (herefter kaldt de røde baner) 
til at opføre et plejehjem med 70 pladser. Skolebestyrelsen ser positivt på at kommunen opnår en større 
fleksibilitet for hvad arealet kan anvendes til. Skolebestyrelsen har længe kritiseret, at anlægget er forfaldet 
pga manglende vedligehold og udvikling. Ligeledes har skolebestyrelsen løbende holdt møder med 
kommunen om mulighederne for at revitalisere de røde baner, først med visionspapiret ”Udevikling og ind-
ud-vation” og senest som en del af Rudersdalsti-universet og/eller som samlingspunkt for områdets unge 
(der mødes på arealet i weekenderne i forvejen). 

Strategiske udviklingsmuligheder til Skole, institution og fritid 

Selvom det ikke er lykkedes, at få de røde baner revitaliseret endnu, hører de røde baner forsat 
(Kommuneplan2013) til skolen, hvor anvendelsesområdet er Skole, institutioner og fritidsformål! I 
kommuneplan 2017 ændres rammenummer Ho.D6  jf. s. 811 i bilaget ”Rammer for lokalplanlægning” til 
Kommuneplan2017. I det lys ønsker skolebestyrelsen, at give høringssvar til Kommuneplan2017. 

Først og fremmest ser vi det som et væsentligt strategisk tab, at afstå de røde baner til opførelsen af et 
plejehjem med 70 pladser. Tabet består i at børne- og skoleområdet ikke efterfølgende kan udnytte de 
røde baner i henhold til kommunens strategi på hverken skole- eller daginstitutionsområdet. 
Kommuneplan2017 kigger 12 år frem i tiden. I perioden vil der blive behov for flere boliger til ældre, 
ligeledes stiger antallet af børn i alderen 0-5 år og 16-25 år medens børn i ’folkeskole’-alderen falder med 
ca. 600 elever. I kommunens masterplan for dagsinstitutionsområdet er der angivet en retning for de 
kommende års anlægsinvesteringer ift. ny, om- og tilbygninger samt lukninger og sammenlægninger. 
Ligeledes vil der i Skolepolitikken være behov for strukturtilpasninger. Det ligger os derfor ikke fjernt at 
forestille os, at de røde baner forsat kan være et aktiv for tilpasningerne på børne- og skoleområdet, hvilket 
vil være en naturlig udvikling for hele området omkring Skovlyskolen som sådan. Den mulighed ønsker vi 
ikke at forspilde til fordel for behovet på ældreområdet. Boligområderne omkring Skovlyskolen må forsat 
forventes at tiltrække især børnefamilier, og de røde baners anvendelsesformål bør forsat afspejle dette. 

De røde baners egnethed jf Kommuneplan 2017 

Skolebestyrelsen ser med undren på forvaltningens forslag om at anvende de røde baner til opførelsen af 
et plejehjem. Skolebestyrelsen har ikke kunne rekvirere den foranalyse, der må ligge til grund for forslaget. 
Vi har dog ladet os forstå at ’foranalysen’ (beskrevet som et internt arbejdspapir) alene beror på 
befolkningsprognosen (der bliver flere 80+-årige) og areal (de røde baner er et relativt stort område). Dertil 

kommer en overfladisk trafikanalyse af områdets trafikale struktur (skolevej, boligkvarter). Forslaget 
forudsætter endvidere, at lokalplanen ændres på helt centrale områder (bebyggelsesprocent) og maksimalt 
antal etager. Vi bemærker således, at der i ’Rammer for lokalplanlægning’ er et utal af muligheder for at 
opføre et plejehjem i den sydlige del af kommunen, hvis kommunen forudsætter at ændre lokalplanernes 
begrænsninger som tiltænkt ved Skovlyskolen. 

Trafikale bekymringer  

Trafikalt finder Skolebestyrelsen de røde baner uegnet til placering af en døgninstitution, hvor der vil være 
tilknyttet både let, tung og akut-trafik 24/7.  De tre tilkørselsmuligheder skolebestyrelsen kan se for sig 
krydser de skoleveje eleverne allerede anvender. Trods det faktum at vi forstår kommunens behov for at 
skabe en fleksibilitet omkring sine arealer, synes forslaget om at anvende de røde baner til plejehjem ikke 
kvalificeret i forhold til sikre skoleveje. Således opvejer de gode hensigter med forslaget ikke det strategiske 
tab for Skovlyskolen ved at afstå området til ældreområdet.  

Disse betragtninger gælder naturligvis hele skolens areal, hvorfor evt. forslag om alternativt at opføre 
plejeboliger på skolens grønne baner ligeledes forekommer utænkelige. De grønne baner anses for at være 
en integreret del af hal-/salmiljøet og uundværlig som en del af skolens hverdag. 

Afslutningsvis ønsker vi at henlede opmærksomheden på glæden ved at være kommet i gang med 
renoveringen af Skovlyskolen. En renovering, der dog indtil videre er begrænset af for få midler, og 
prioriteringen er derfor fortsat  -  tvunget af omstændighederne  -  bygninger, herefter de nære udearealer 
og endelig resten af skolens arealer, som projektet skrider frem. Skolebestyrelsens forældre oplever at stå 
med et stærkt ledelsesteam og nogle dedikerede lærere og pædagoger, der virkelig ønsker at skabe en 
skole i verdensklasse. På skolebestyrelsens seminar i november arbejdede vi således med ønsker til 
fremtidens skole. Forud for dagen havde lærere og elever udarbejdet postkort med deres ønsker. Blandt 
elevernes ønsker var gode udearealer og masser af plads. I takt med at skolen bliver moderniseret er det 
vores forventning, at nye spændende muligheder for de røde baner vil blive lagt frem og prøvet af til gavn 
for elevernes læring, trivsel og fællesskab, for dagsinstitutionsbørnene og for børnefamilierne i området. 
Det er disse muligheder vi håber kommunen vil være med til at holde fast i. 

 

På skolebestyrelsens vegne 

Charlotte Krogh, Rasmus Axelsson, Charlotte Ibsen, Erik Heegaard, Sabine Christensen, Dina Schott, Michael 
Christensen, , Signe Krakauer og Camilla Holck Brühl 
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Forældrerådet i Idrætsinstitutionen Skovlyhuset

Til forældrerådsmødet den 23/3 2017 blev det noteret til referat at vi lavede et fælles hørings 
indsigelse imod kommunens beslutning om at nedlægge den røde bane bag Skovlyskolen og 
bygge ældre boliger. 

Banen har været brugt af vores institution til både cykel træning og løbetræning/motivation i 
forbindelse med fri for mobberi løbet der afholdes en gang årligt. 

Der er til stor undring at kommunen der ellers er kendt for sit høje fokus på bevægelse og 
natur nedlægge denne røde bane i et område med så mange børnefamilier og institutioner, 
der bruger faciliteterne aktivt. 

Ligeledes er det til stor undring at kommunen ser sig nødsaget til at ændre lokalplanen, så 
de kan nedlægge skov/natur bæltet syd for Skovlyskolen i forbindelse med byggeriet. 

Indsigelsen har intet at gøre med vi ikke ønsker et plejecenter i området, mere en indsigelse 
imod at der fratages idrætsbaner fra området uden præsentation af alternativer. 
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Forældrerådet i Idrætsinstitutionen Skovlyhuset

Til forældrerådsmødet den 23/3 2017 blev det noteret til referat at vi lavede et fælles hørings 
indsigelse imod kommunens beslutning om at nedlægge den røde bane bag Skovlyskolen og 
bygge ældre boliger. 

Banen har været brugt af vores institution til både cykel træning og løbetræning/motivation i 
forbindelse med fri for mobberi løbet der afholdes en gang årligt. 

Der er til stor undring at kommunen der ellers er kendt for sit høje fokus på bevægelse og 
natur nedlægge denne røde bane i et område med så mange børnefamilier og institutioner, 
der bruger faciliteterne aktivt. 

Ligeledes er det til stor undring at kommunen ser sig nødsaget til at ændre lokalplanen, så 
de kan nedlægge skov/natur bæltet syd for Skovlyskolen i forbindelse med byggeriet. 

Indsigelsen har intet at gøre med vi ikke ønsker et plejecenter i området, mere en indsigelse 
imod at der fratages idrætsbaner fra området uden præsentation af alternativer. 

Rasmus Axelson

I forbindelse med kommunens forslag til Kommuneplan 2017 har kommunen ønsket at 
ændre rammenummer Ho.D6 Skovlyskolen således at rammeudlægningen muliggør 
opførelsen af et plejehjem på Skovlyskolens sydlige areal. 
 
Som 'nabo' til Skovlyskolens sydlige areal er jeg imod dette forslag. 
 
Banerne bruges idag - af os alle sammen 
Indtil nu har Skovlyskolens sydlige areal været fastsat til anvendelsesformålene Skole, 
institution og fritidsformål. Skønt området ikke har været vedligeholdt af hverken skolen 
eller Rudersdal kommune i al den tid jeg har boet på FCV 25 benyttes området forsat.  
 
Idrætslærere benytter banerne når vejret tillader det til længdespring og løb. I dag gik en 
lærer med en dybt frustreret grædende dreng fra specialklassesporet i hånden rundt indtil 
der kom ro på. Drengen ville hjem, kunne ikke være i skolens rammer og læreren gav ham 
derfor den plads og luft han havde brug for på idrætsanlægget. I weekenden ser vi ofte en 
børnefamilie i færd med at træne cykling, køre fjernstyret bil eller flyve drone, på solrige 
eftermiddage spiller et par drenge basket omkring den sidste ynkelige basketkurv, i 
sommerhalvåret samles de unge (8.-9. klasse) på banerne til lidt festivitas med alkohol, 
cigaretter og mobiltelefonmusik. Hver eneste uge benytter en eller flere motionister 
banerne som en del af løbeturen. Endelig benytter også Børnehuset banerne til sang- og 
bevægelseslege, når der er for langt eller for kort tid til, at få børnene ud i naturen. Med 
andre ord har Skovlyskolens sydlige areal som allokeret til Skole, Institutioner og Fritid sin 
berettigelse. Det er det jeg ser, når jeg er i haven, tager på arbejde, kommer hjem eller går 
tur. For mig giver det hidtidige anvendelsesområde derfor mening og værdi. Var banerne 
blevet vedligeholdt endsige udviklet, ja så havde kommunen sikkert slet ikke overvejet at 
bruge banerne til noget andet i fremtiden. 
 
Bekymringer ved at opføre boliger til ældre 
Kommunens forslag om at sikre en større fleksibilitet i anvendelsesmulighederne er 
forståelige. Der er tale om en rammeudlægning og først når lokalplanlægningen 
konkretiseres vil det være muligt at vurdere konsekvensen af kommuneplan 2017. 
Derfor berettiger høringssvaret kun bekymringer for at kommunen vælger en 'nem' løsning 
nu og skaber en masse udfordringer senere. 
 
Først og fremmest kan jeg ikke se at der kan opføres et plejehjem eller ældreboliger ved at 
hæve bebyggelsesprocenten fra 25% til 35%. Vil kommunen derfor tage udgangspunkt i hele 
Ho.D6, når kommunen beregner hvor meget der kan bygges eller vil vi risikere at 
bebyggelsesprocenten øges endnu mere i takt med at planerne konkretiseres. Ho.D6 
indeholder også institutionerne Børnehuset og Mælkebøtten, hvordan tælles deres areal 
med i denne forbindelse? 
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For det andet kan jeg af aktoversigten for sagstitel Kommuneplan 2017, sagsnummer 2015-
5339 se at kommunens scoping til miljøvurdering anføres som mindre væsentlig påvirkning. 
Men hvordan skal dette forstås? På Frederik Clausens Vænge afsluttes vejen ved 
Børnehuset. Om morgenen er der fuld fart på forældre der afleverer deres børn inden 
arbejdet og ditto om eftermiddagen. Trafikken opleves allerede i dag som belastende, 
hvorfor ejerlavet Kuben tidligere har forsøgt at få kommunen med på at lave 
fartreducerende foranstaltninger. Trafik til og fra et plejehjem forventes at foregå hele 
døgnet og jeg har svært ved at forestille mig at det ikke vil opleves om en markant 
påvirkning på vores matrikel. Dette uanset hvor tilkørslen til Skovlyskolens sydlige areal 
tilkobles. 
 
Arkitektonisk er de 33 boliger i ejerlavet Kuben bevaringsværdig i kategori 3, det samme er 
Skovlyskolen og Børnehuset er tildelt kategori 5. Fælles for området er at der kun er bygget i 
et etageplan. Kommunens forslag om at opføre et plejehjem forudsætter at der bygges i 
etager, hvilket vil bryde et af områdets arkitektoniske særkender da det ligger midt i det 
hele. Derfor er jeg ikke enig i kommunens scoping til miljøvurderingen at ændringen ikke er 
signifikant? 
 
Faktisk efterlader både kommuneplan 2017 og de tilhørende akter som jeg har fået i kopi 
mig med et indtryk af at forarbejdet er overfladisk og at politikerne derfor må stå med de 
samme problemer som jeg, når beslutningen om rammeudlægningen skal træffes. Det er 
umuligt at vurdere på det foreliggende grundlag! Derfor er jeg bekymret for om 
kommunalbestyrelsen i sidste ende træffer en dårlig beslutning. 
 
Alternativerne 
Kommunen får behov for rigtig mange plejeboliger i fremtiden. Antallet af børn i alderen 0-6 
stiger, børn i skolealderen falder og antallet af unge i alderen 16-25 år stiger en smule. 
Dermed synes behovet for et plejehjem indlysende, men hvis der er flere ældre der skal på 
plejehjem, bliver der måske også flere boligsalg? Arbejdet med kommuneplan 2017 nævner 
det ikke, men jeg tænker at kommunen i første omgang skal tiltrække børnefamilier og det 
kræver at der forsat er udviklingsmuligheder på skole og daginstitutionsområdet samt i 
kultur og fritidsområdet. Disse udviklingsmuligheder kræver også, at der findes arealer til 
rådighed i fremtiden, som Skovlyskolens sydlige areal. Med fremtidige strukturændringer på 
skoleområdet og fremtidige tilpasninger i masterplanen på daginstitutionsområdet er dette 
vigtigere nu end nogensinde. 
 
Kommunens udmærkede IT-baserede rammeplans-hjemmeside har været glimrende til at 
kigge på kommunens alternativer til opførelse af plejehjem, når jeg samtidig forudsætter at 
kommunen kan ændre sine lokalplaner og byplaner sådan som det er forudsat for 
anvendelse af Ho.D6. 
 
Har kommunen derfor været fantasifulde nok inden alternativerne til Ho.D6 blev afskrevet? 
Kunne man ikke forestille sig opførelsen af et byplejehjem på fx rammenummer Ho.T1 (Holte 
Midtpunkts sydlige parkeringsplads). Man kunne grave p-pladserne ned, bygge butikker og 
plejehjem i etager, hvor de ældre således har skovudsigt mod syd og kan følge bylivet mod 
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For det andet kan jeg af aktoversigten for sagstitel Kommuneplan 2017, sagsnummer 2015-
5339 se at kommunens scoping til miljøvurdering anføres som mindre væsentlig påvirkning. 
Men hvordan skal dette forstås? På Frederik Clausens Vænge afsluttes vejen ved 
Børnehuset. Om morgenen er der fuld fart på forældre der afleverer deres børn inden 
arbejdet og ditto om eftermiddagen. Trafikken opleves allerede i dag som belastende, 
hvorfor ejerlavet Kuben tidligere har forsøgt at få kommunen med på at lave 
fartreducerende foranstaltninger. Trafik til og fra et plejehjem forventes at foregå hele 
døgnet og jeg har svært ved at forestille mig at det ikke vil opleves om en markant 
påvirkning på vores matrikel. Dette uanset hvor tilkørslen til Skovlyskolens sydlige areal 
tilkobles. 
 
Arkitektonisk er de 33 boliger i ejerlavet Kuben bevaringsværdig i kategori 3, det samme er 
Skovlyskolen og Børnehuset er tildelt kategori 5. Fælles for området er at der kun er bygget i 
et etageplan. Kommunens forslag om at opføre et plejehjem forudsætter at der bygges i 
etager, hvilket vil bryde et af områdets arkitektoniske særkender da det ligger midt i det 
hele. Derfor er jeg ikke enig i kommunens scoping til miljøvurderingen at ændringen ikke er 
signifikant? 
 
Faktisk efterlader både kommuneplan 2017 og de tilhørende akter som jeg har fået i kopi 
mig med et indtryk af at forarbejdet er overfladisk og at politikerne derfor må stå med de 
samme problemer som jeg, når beslutningen om rammeudlægningen skal træffes. Det er 
umuligt at vurdere på det foreliggende grundlag! Derfor er jeg bekymret for om 
kommunalbestyrelsen i sidste ende træffer en dårlig beslutning. 
 
Alternativerne 
Kommunen får behov for rigtig mange plejeboliger i fremtiden. Antallet af børn i alderen 0-6 
stiger, børn i skolealderen falder og antallet af unge i alderen 16-25 år stiger en smule. 
Dermed synes behovet for et plejehjem indlysende, men hvis der er flere ældre der skal på 
plejehjem, bliver der måske også flere boligsalg? Arbejdet med kommuneplan 2017 nævner 
det ikke, men jeg tænker at kommunen i første omgang skal tiltrække børnefamilier og det 
kræver at der forsat er udviklingsmuligheder på skole og daginstitutionsområdet samt i 
kultur og fritidsområdet. Disse udviklingsmuligheder kræver også, at der findes arealer til 
rådighed i fremtiden, som Skovlyskolens sydlige areal. Med fremtidige strukturændringer på 
skoleområdet og fremtidige tilpasninger i masterplanen på daginstitutionsområdet er dette 
vigtigere nu end nogensinde. 
 
Kommunens udmærkede IT-baserede rammeplans-hjemmeside har været glimrende til at 
kigge på kommunens alternativer til opførelse af plejehjem, når jeg samtidig forudsætter at 
kommunen kan ændre sine lokalplaner og byplaner sådan som det er forudsat for 
anvendelse af Ho.D6. 
 
Har kommunen derfor været fantasifulde nok inden alternativerne til Ho.D6 blev afskrevet? 
Kunne man ikke forestille sig opførelsen af et byplejehjem på fx rammenummer Ho.T1 (Holte 
Midtpunkts sydlige parkeringsplads). Man kunne grave p-pladserne ned, bygge butikker og 
plejehjem i etager, hvor de ældre således har skovudsigt mod syd og kan følge bylivet mod 

nord? Alternativt kunne Midtpunktets vestlige p-plads (rammenummer Ho.C1) langs 
jernbanen bringes i spil tilsvarende. Jeg er klar over grundenes værdi ift at udvide 
eksisterende detailhandel, men etagebyggeri på begge rammer ville skabe en stærkere 
bykarakteristik for Holte Midtpunkt og samtidig være trafikalt mere tilgængelig for 
medarbejdere, pårørende og akuttrafik end Skovlyskolens sydlige areal. Tilsvarende kunne 
man spørge til rammenummer Gh.D5 Egebækskolen som i 2016 blev lagt sammen med 
Skovlyskolen på Skovlyskolen. 
 
Med andre ord synes jeg mulighederne er mange. For mange til at kommunen nu opfører et 
plejehjem i et boligområde, som indtil nu har været et af kommunens stærke 
børnefamilieområder. For at tiltrække børnefamilier og derved aktivt gå ind i kampen for at 
påvirke kommunens demografiske sammensætning i fremtiden, bør kommunalbestyrelsen 
derfor fastholde at Skovlyskolens sydlige areal anvendes og udvikles til skoler, 
daginstitutioner og fritidsaktiviteter. 



162

Søren Snitker
Ang. bemærkningen "Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til 
plejehjem med ca. 70 boliger": 

Når jeg bliver gammel og har nedsat mobilitet, vil jeg gerne bo i en plejebolig i et distrikt af 
bylignende karakter som den del af Holte, der ligger omkring stationen, eller Nærums eller 
Vedbæks tilsvarende områder. Der har man mulighed for at gøre ærinder, der er folk på 
gaden i dagtimerne og folk har let ved at komme på besøg. Man kan måske støde på venner 
fra gamle dage, når de er ude på indkøb. Jeg vil nødig skulle bo i en plejebolig beliggende 
imellem et villakvarter og et ubebygget markområde, 2 km fra butikker og station. 

Det er umyndiggørende og utidssvarende at placere ældre i en geografisk isoleret institution, 
hvor den eneste daglige kontakt er personale og andre beboere. 

Desuden vil det påtænkte plejehjem kræve vidtgående ændringer i det omkringliggende 
kvarters karakter, der er udviklet på bagrund af mere end 50 års lokalplaner og 
Skovlydeklarationens regler om bl.a. bebyggelsesprocent, byggehøjde og beplantning. 

Hvor vejnettet på alle sider af den påtænkte grund nu mest benyttes af lokale beboere, vil et 
plejehjem tiltrække leverandører, personale, kørselsservice og lejlighedsvis 
redningskøretøjer. Af erfaring ved man, at erhvervstrafik igennem et villakvarter gerne kører 
hurtigere og mindre agtpågivent end beboerne selv. 

Hvis adgangsvejen skal anlægges på bekostning af det eksisterende beplantningsbælte 
mellem Skovly Mark og Skovlyskolen vil det medføre en urimelig belastning af 
enfamiliehusene på den nordlige side af Skovly Mark overfor støj og vejbelysning, da der 
således vil være vej i begge ender af grunden - en meget usædvanlig situation i et dansk 
villakvarter. 

"De røde baner" har fandtes siden 1970'erne og har i generationer været brugt af skolen 
samt i fritiden af kvarterets børn og unge. Endda af voksne til rulleskøjtehockey. Selvom 
skolens nuværende ledelse ikke har kvaler ved at opgive området, er det ikke ensbetydende 
med, at senere skoleledelser vil mene, det var den rigtige beslutning. Kommunen er 
hjemsted for mange idrætsklubber, men det er ikke der, børn kan opleve den frie, ikke-
voksenstyrede leg, der er så udviklende. 

Hvis den foreslåede kommuneplan bliver vedtaget med tilhørende lokalplaner og 
tilsidesættelse af eksisterende deklarationer, er der ingen, der ved, hvor det kan ende. Der er 
endnu ikke lagt planer for eller afsat penge til det påtænkte plejehjem. En fremtidig 
kommunalbestyrelse i pengemangel kunne måske finde på at udlægge området til brug for et 
privat plejehjem, der ikke nødvendigvis ville være økonomisk tilgængeligt for alle kvarterets 
nuværende ældre beboere, eller udleje området til staten. 

Det hævdes, at kommunens andel af ældre beboere er stigende, og at dette begrunder 
behovet for at inddrage de røde baner. Ja, men hvis man nedsætter alle andres incitament 
for at bo i kommunen, så vil der være et mindre skattegrundlag til at betale regningerne.

HØRINGSSVAR NR. 75
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Tine Andersen & Mogens Krøigaard
Vedrørende Planen om at bygge et plejehjem på de røde baner ved Skovlyskolen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Kommunen planlægger at opføre et plejehjem med 70 boliger på de røde baner ved 
Skovlyskolen. Det fremgår at der skal ændres i lokalplanen, således at bebyggelsesgraden 
ændres fra 35 til 25%, og at der kan bebygges i mere end et plan, for at planerne om et 
plejehjem her kan realiseres. 

Vi ønsker at kommunen skal undersøge hvilke alternative placeringer der kan være for et 
plejehjem i kommunen, og fremlægge denne rapport for offentligheden i en ny høring. 

Såfremt det alligevel bliver aktuelt at bygge på de røde baner, ønsker vi 

1. at ændringen af bebyggelsesgraden fra 35 til 25% KUN bliver gældende på 
arealet med de røde baner, og ikke gældende for det omkringliggende 
parcelhuskvarter 

2. at bygningen af plejehjemmet maksimalt kan blive i 2 etager, for at passe 
ind i arkitekturen i området. 

3. at der indskrives et ønske i plejehjemmets formål om at tilsikre en form 
for samarbejde/udveksling med børneinstitutionerne Mælkebøtten og Frederik 
Clausens Vænge. 

4. at tidligere/nuværende/fremtidige beboere i Paradiskvarteret kan få et 
fortrin fremfor andre på ventelisten til plejehjemmet. 

HØRINGSSVAR NR. 76
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HØRINGSSVAR NR. 78

Jens Frølich Bundgaard
Vedr. Plejehjem syd for Skovly skolen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

Vedr. placering af plejehjem på ”de røde baner” ved Skovlyskolen. 

Markant byggeri: 
Arealet af området ved de røde baner udgør, ifølge Borgmester Jens Ive, ca. 16.000m2. Med 
en bebyggelsesprocent på 35%, som ønskes af kommunen, vil der kunne etableres et 
byggeri på ca. 5.000m2, svarende til fem parcelhusgrunde. 

Grunden er ikke kurant, forstået på den måde, at den er delt i to delområder, en potentiel 
parkeringsplads og ”de røde baner”, forbundet med en kommende vej. En bygning der, fylder 
fem parcelhusgrunde, placeret på en begrænset del af den samlede grund, vil derfor blive et 
stort byggeri på de røde baner. Et markant byggeri i et område, der er karakteriseret ved ”lav 
bebyggelse”. Placering af en parkeringsplads til 50 biler på grunden på Skovly Mark, tæt på 
skolen, virker heler ikke gennemtænkt. For at sikre, at området forsat er et rart sted at 
færdes, vil jeg som minimum anbefale, at bebyggelsesprocenten ikke hæves til 35% men 
vedbliver at være 20%. Yderligere er jeg stærkt imod byggeri i flere etager. Det vil efter min 
mening være ødelæggende for området. 

Store køretøjer de næste fire år: 
Vi er specielt bekymret for vores børn de næste 4 år, hvor store gravemaskiner, lastvogne 
etc. skal færdes i området. 

Vedr. business casen: 
Jeg netop hørt, at både de røde baner og grunden for enden af Skovly Mark 
er ”stærkt forurenet” af jord fjernet fra det gamle Holte Gasværk tilbage i 50’erne eller 60’erne 
- det skulle ned til 7 meters dybde. Denne eventuelle økonomiske belastning bør inddrages i 
business casen, såfremt det er korrekt. De familier, hvis huse ligger op ad de røde baner, bør 
have en kompensation, da det uden tvivl vil forringe værdien af deres boliger. 

Alternativ placering på Mælkebøttens grund: 
Helt personligt ville jeg jo placere plejehjemmet på Mælkebøttens grund, og flytte 
mælkebøtten til de rødebaner. De ældre ville jo kunne nyde den fantastiske udsigt over den 
lille sø, træerne, hestene og markerne. Jeg ved godt, at det ville fordyrer projektet, 
men det ville være den rigtige løsning hvor vi virkelig tænkte på de ældre i deres sidste tid, i 
stedet for, at det blot er demografi. 

Opsummering 
Flyt plejehjemmet til Mælkebøttens grund 
Byg ikke over én etage 
Behold en byggeprocent på 20% 
Inkluder evt. forurening i business casen. 
Inkluder evt. kompensation til de nærmeste naboejendomme.

Karsten Saunte
Vedr. kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Efter at have hørt borgmesterens indlæg, hvor det kom frem at hovedårsagen til valg af 
denne grund var mangel på andre muligheder i den tidsramme man havde til rådighed, kan 
man kun have en dårlig smag i munden. Fordi man har sovet i timen og dermed står med 
færre muligheder vælger man 

1) At ændre mulig udnyttelse af grunden fra skole/institution til generel offentlig bebyggelse -
mon ikke der har været en god grund til at den kun var udlagt til skole / institution? 

2) At øge bebyggelses procenten til 35 og overvejer 2 etages byggeri - og det klods op af et 
område som maksimalt har 1 etage og væsentligt lavere bebyggelsesprocent - det kan kun 
udlægges som at borgerne må rette ind og kommunen kan tillade sig bare at ændre på 
reglerne når det passer dem...... 

3) Man bruger bla som argument at skolen ikke benytter og har planer med området - nej det 
giver sig selv - skovlyskolen har længte været i en meget dårlig vedligeholdelses tilstand - og 
har måtte skære dybt, så en udnyttelse af dette område vil kræve urimelige ofre andre steder 
i skolens drift - derfor ligger området hen og benyttes ikke officielt - men kun uofficielt af både 
skolen og området forældre med børn på trods af områdets tilstand. 

4) Det er muligt at den øgede trafikbelastning alt andet lige måske er mindre - men alt andet 
er ikke lige - det er et meget sensitivt område med mange mindre uledsagede børn (0&#039; 
klasses elever kan idag sikkert gå til / fra skole) - noget som man åbenbart ikke prioriteret 
særligt højt. Det er muligt at man kan sikre vejen fra kl 7:15 til 8:15, men umuligt i hele 
eftermiddagen hvor børnene tager hjem. 

5) Plejehjem idag er ikke til ældre personer der klarer sig selv, men typisk demente eller 
kraftigt mobilitetssvækkede personer - hvilket gør at de ikke selv går tur i nærområdet - og 
alligevel benytter man ”nærhedspricippet” som en undskyldning for placering - noget tyndt 
argument.
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Jens Frølich Bundgaard
Vedr. Plejehjem syd for Skovly skolen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

Vedr. placering af plejehjem på ”de røde baner” ved Skovlyskolen. 

Markant byggeri: 
Arealet af området ved de røde baner udgør, ifølge Borgmester Jens Ive, ca. 16.000m2. Med 
en bebyggelsesprocent på 35%, som ønskes af kommunen, vil der kunne etableres et 
byggeri på ca. 5.000m2, svarende til fem parcelhusgrunde. 

Grunden er ikke kurant, forstået på den måde, at den er delt i to delområder, en potentiel 
parkeringsplads og ”de røde baner”, forbundet med en kommende vej. En bygning der, fylder 
fem parcelhusgrunde, placeret på en begrænset del af den samlede grund, vil derfor blive et 
stort byggeri på de røde baner. Et markant byggeri i et område, der er karakteriseret ved ”lav 
bebyggelse”. Placering af en parkeringsplads til 50 biler på grunden på Skovly Mark, tæt på 
skolen, virker heler ikke gennemtænkt. For at sikre, at området forsat er et rart sted at 
færdes, vil jeg som minimum anbefale, at bebyggelsesprocenten ikke hæves til 35% men 
vedbliver at være 20%. Yderligere er jeg stærkt imod byggeri i flere etager. Det vil efter min 
mening være ødelæggende for området. 

Store køretøjer de næste fire år: 
Vi er specielt bekymret for vores børn de næste 4 år, hvor store gravemaskiner, lastvogne 
etc. skal færdes i området. 

Vedr. business casen: 
Jeg netop hørt, at både de røde baner og grunden for enden af Skovly Mark 
er ”stærkt forurenet” af jord fjernet fra det gamle Holte Gasværk tilbage i 50’erne eller 60’erne 
- det skulle ned til 7 meters dybde. Denne eventuelle økonomiske belastning bør inddrages i 
business casen, såfremt det er korrekt. De familier, hvis huse ligger op ad de røde baner, bør 
have en kompensation, da det uden tvivl vil forringe værdien af deres boliger. 

Alternativ placering på Mælkebøttens grund: 
Helt personligt ville jeg jo placere plejehjemmet på Mælkebøttens grund, og flytte 
mælkebøtten til de rødebaner. De ældre ville jo kunne nyde den fantastiske udsigt over den 
lille sø, træerne, hestene og markerne. Jeg ved godt, at det ville fordyrer projektet, 
men det ville være den rigtige løsning hvor vi virkelig tænkte på de ældre i deres sidste tid, i 
stedet for, at det blot er demografi. 

Opsummering 
Flyt plejehjemmet til Mælkebøttens grund 
Byg ikke over én etage 
Behold en byggeprocent på 20% 
Inkluder evt. forurening i business casen. 
Inkluder evt. kompensation til de nærmeste naboejendomme.

HØRINGSSVAR NR. 79

Jakob Tøjner
Vedr. kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

På vegne Grundejerforeningen Skovly skal jeg meddele at Kommunen i sin planlægning skal 
være opmærksom på, at Skovly Mark 46, er underlagt bestemmelserne i Skovly 
deklarationen; og at disse regulativer skal inddrages i planlægningen og skal respekteres. 
Skovlydeklarationen fastlægger restriktioner på byggeri og beplantning.

HØRINGSSVAR NR. 80

Karsten Saunte
Vedr. kommuneplanens rammeområde Ho.D6
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523

Efter at have hørt borgmesterens indlæg, hvor det kom frem at hovedårsagen til valg af 
denne grund var mangel på andre muligheder i den tidsramme man havde til rådighed, kan 
man kun have en dårlig smag i munden. Fordi man har sovet i timen og dermed står med 
færre muligheder vælger man 

1) At ændre mulig udnyttelse af grunden fra skole/institution til generel offentlig bebyggelse -
mon ikke der har været en god grund til at den kun var udlagt til skole / institution? 

2) At øge bebyggelses procenten til 35 og overvejer 2 etages byggeri - og det klods op af et 
område som maksimalt har 1 etage og væsentligt lavere bebyggelsesprocent - det kan kun 
udlægges som at borgerne må rette ind og kommunen kan tillade sig bare at ændre på 
reglerne når det passer dem...... 

3) Man bruger bla som argument at skolen ikke benytter og har planer med området - nej det 
giver sig selv - skovlyskolen har længte været i en meget dårlig vedligeholdelses tilstand - og 
har måtte skære dybt, så en udnyttelse af dette område vil kræve urimelige ofre andre steder 
i skolens drift - derfor ligger området hen og benyttes ikke officielt - men kun uofficielt af både 
skolen og området forældre med børn på trods af områdets tilstand. 

4) Det er muligt at den øgede trafikbelastning alt andet lige måske er mindre - men alt andet 
er ikke lige - det er et meget sensitivt område med mange mindre uledsagede børn (0&#039; 
klasses elever kan idag sikkert gå til / fra skole) - noget som man åbenbart ikke prioriteret 
særligt højt. Det er muligt at man kan sikre vejen fra kl 7:15 til 8:15, men umuligt i hele 
eftermiddagen hvor børnene tager hjem. 

5) Plejehjem idag er ikke til ældre personer der klarer sig selv, men typisk demente eller 
kraftigt mobilitetssvækkede personer - hvilket gør at de ikke selv går tur i nærområdet - og 
alligevel benytter man ”nærhedspricippet” som en undskyldning for placering - noget tyndt 
argument.
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HØRINGSSVAR NR. 81

Skovly Mark og Skovlybakken Vejlaug
Vedrørende en side i kommuneplanen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal
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Skovly Mark og Skovlybakken Vejlaug
Vedrørende en side i kommuneplanen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Johnny Vibe Hansen
Vedrørende: Skovlyskolens sydlige grund forventes opført et plejehjem med 70 boliger
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Kommunen planlægger omlægning til ældrefokus. Men hvorfor skal det ske på bekostning af 
børnene? Skovlyskolens arealer bør forblive i skolens og børnenes regi. Området omkring 
Skolen er fyldt med institutioner for børn og børnefamilier som nyder godt af arealerne. Et 
plejehjem vil ikke være med til at understøtte tilflytningen af børnefamilier i området.

HØRINGSSVAR NR. 82
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Kate Hargreaves
Vedrørende: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Bestyrelsen for Vejlauget Skovly Mark og Skovlybakken har konstateret, at der lige nu er et 
forslag til kommuneplan 2017 i høring. Det fremgår af forslaget at kommunen forventer at 
opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige grund. Vi går derfor ud fra, 
at det i planen omtalte område er Skovlyskolens atletikområde (de røde baner), som ligger 
i direkte forbindelse med en lang række parceller på Skovly Mark. 

Vi, som er en børnefamilie med to unge drenge, valgte bevidst dette område på grund af 
dets rekreative værdi. For os er det rigtig ærgerligt, at kommunen nu vil inddrage et dejligt 
grønt området til et andet formål end det eksisterende. Området benyttes i dag af alle 
områdets børn og unge, og det er efter vores opfattelse derfor et decideret dårligt argument, 
når det anføres at de røde baner ’alligevel er misvedligeholdt’. Områdets skole- og 
institutionsbørn har igennem mange år benyttet banerne, hvor der er plads til at både motion 
og bevægelse. Vi har bemærket, at området efter skolereformen, der har medført længere 
skoledage, bliver flittigt brugt både i de lange frikvartere og i fritiden. Det vil derfor være et 
meget stort afsavn, også for Vejlaugets mange børnefamilier, hvis banerne inddrages til den 
påtænkte bebyggelse. Der er mange børnefamilier i området, og det virker derfor temmelig 
kortsigtet, at anlægge et plejehjem, en skole og to store instiutioner så tæt, at der ikke vil 
være mulighed for udvidelse af nogen af de nævnte offentlige institutioner. Der er et faktum, 
at antallet af vuggestuebørn vil være stigende frem mod 2024. I lyset heraf forekommer det 
at være en noget kortsigtet løsning at inddrage grunden. Hvorfor anvendes området 
istedetfor ikke til at etablere udendørs træningsfaciliteter, naturelegeplads eller lignende? 

Hvis planen vedtages, anser vi det for særligt problematisk, hvis kommunen herefter ønsker 
at anlægge en vej ind til plejehjemmet direkte fra Borgmester Schneidersvej langs de 
eksisterende parceller og skolens sydlige mur. Dels vil det være i strid med lokalplan 63, 
Byplanvedtægt 6, samt Skovlydeklarationen, der også omfatter kommunens grund på hjørnet 
af Skovly Mark og Borgmester Schneidersvej (4lh). Deklarationen glæder for alle parceller på 
Skovly Mark, og det er derfor efter vores opfattelse stærkt bekymrende, hvis kommunen nu 
vælger at inddrage grunden (4lh) til de nævnte formål i Kommuneplanen. Grunden (4lh) bør 
ikke på nogen måde bebygges efter færre restriktioner, end dem, der fortsat gælder for 
samtlige andre parceller i hele området. Grunden (41h) ligger i forlængelse af og overfor 
parcelhuse, som alle er underlagt diverse restriktioner i forhold til udseende, beplantning mv. 

Desuden at det, for flere af parcelhusejerne på Skovly Mark (i forbindelse med Skovlyskolens 
etablering) var – og fortsat er - en forudsætning for, at der blev etableret et 
beplantningsbælte på ikke under 10 meter langs Skovlyskolens sydgående mur. Denne 
forudsætning er afspejlet i den eksisterende Byplanvedtægt nr. 6, hvoraf det fremgår, at ’de 
på planen viste beplantningsbælter skal have en mindste bredde på 10 meter. 
Beplantningsbæltet skal udformes på en sådan måde, at det virker efter sin hensigt hele året. 
Vi finder det i lighed med de berørte grundejere særdeles kritisk, hvis man ved forslagets 
gennemførelse vil ophæve de eksisterende restriktioner, som afspejler forudsætningerne for, 
at man tidligere har anlagt en stor offentlig institution (skolen) meget tæt på eksisterende 
matrikler. 

Hvis planen gennemføres vil det medføre markant øget trafik i området, som i dag er 
kendetegnet ved sikre skolestier og lukkede veje. Vi vil gerne gøre opmærksom på at 

HØRINGSSVAR NR. 83
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Kate Hargreaves
Vedrørende: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Bestyrelsen for Vejlauget Skovly Mark og Skovlybakken har konstateret, at der lige nu er et 
forslag til kommuneplan 2017 i høring. Det fremgår af forslaget at kommunen forventer at 
opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige grund. Vi går derfor ud fra, 
at det i planen omtalte område er Skovlyskolens atletikområde (de røde baner), som ligger 
i direkte forbindelse med en lang række parceller på Skovly Mark. 

Vi, som er en børnefamilie med to unge drenge, valgte bevidst dette område på grund af 
dets rekreative værdi. For os er det rigtig ærgerligt, at kommunen nu vil inddrage et dejligt 
grønt området til et andet formål end det eksisterende. Området benyttes i dag af alle 
områdets børn og unge, og det er efter vores opfattelse derfor et decideret dårligt argument, 
når det anføres at de røde baner ’alligevel er misvedligeholdt’. Områdets skole- og 
institutionsbørn har igennem mange år benyttet banerne, hvor der er plads til at både motion 
og bevægelse. Vi har bemærket, at området efter skolereformen, der har medført længere 
skoledage, bliver flittigt brugt både i de lange frikvartere og i fritiden. Det vil derfor være et 
meget stort afsavn, også for Vejlaugets mange børnefamilier, hvis banerne inddrages til den 
påtænkte bebyggelse. Der er mange børnefamilier i området, og det virker derfor temmelig 
kortsigtet, at anlægge et plejehjem, en skole og to store instiutioner så tæt, at der ikke vil 
være mulighed for udvidelse af nogen af de nævnte offentlige institutioner. Der er et faktum, 
at antallet af vuggestuebørn vil være stigende frem mod 2024. I lyset heraf forekommer det 
at være en noget kortsigtet løsning at inddrage grunden. Hvorfor anvendes området 
istedetfor ikke til at etablere udendørs træningsfaciliteter, naturelegeplads eller lignende? 

Hvis planen vedtages, anser vi det for særligt problematisk, hvis kommunen herefter ønsker 
at anlægge en vej ind til plejehjemmet direkte fra Borgmester Schneidersvej langs de 
eksisterende parceller og skolens sydlige mur. Dels vil det være i strid med lokalplan 63, 
Byplanvedtægt 6, samt Skovlydeklarationen, der også omfatter kommunens grund på hjørnet 
af Skovly Mark og Borgmester Schneidersvej (4lh). Deklarationen glæder for alle parceller på 
Skovly Mark, og det er derfor efter vores opfattelse stærkt bekymrende, hvis kommunen nu 
vælger at inddrage grunden (4lh) til de nævnte formål i Kommuneplanen. Grunden (4lh) bør 
ikke på nogen måde bebygges efter færre restriktioner, end dem, der fortsat gælder for 
samtlige andre parceller i hele området. Grunden (41h) ligger i forlængelse af og overfor 
parcelhuse, som alle er underlagt diverse restriktioner i forhold til udseende, beplantning mv. 

Desuden at det, for flere af parcelhusejerne på Skovly Mark (i forbindelse med Skovlyskolens 
etablering) var – og fortsat er - en forudsætning for, at der blev etableret et 
beplantningsbælte på ikke under 10 meter langs Skovlyskolens sydgående mur. Denne 
forudsætning er afspejlet i den eksisterende Byplanvedtægt nr. 6, hvoraf det fremgår, at ’de 
på planen viste beplantningsbælter skal have en mindste bredde på 10 meter. 
Beplantningsbæltet skal udformes på en sådan måde, at det virker efter sin hensigt hele året. 
Vi finder det i lighed med de berørte grundejere særdeles kritisk, hvis man ved forslagets 
gennemførelse vil ophæve de eksisterende restriktioner, som afspejler forudsætningerne for, 
at man tidligere har anlagt en stor offentlig institution (skolen) meget tæt på eksisterende 
matrikler. 

Hvis planen gennemføres vil det medføre markant øget trafik i området, som i dag er 
kendetegnet ved sikre skolestier og lukkede veje. Vi vil gerne gøre opmærksom på at 

førnævnt grund (matrikel 4lh) i dag er kendetegnet ved, at der på grunden løber en sikker 
skolesti, som benyttes af børn fra hele området syd for Skovlyskolen, herunder fra Skovly 
Mark og Skovlybakken. Der er tale om ganske mange planlagte boliger, hvortil der 
eksempelvis skal etableres tilhørende parkeringspladser til beboere, ligesom der må 
forventes daglig kørsel fra besøgende, personale, leverandører mv. Med andre ord 
indebærer det efter vores opfattelse, en markant øget (og tungere) trafik end den, der er i 
området i dag, og der kan ikke presses flere biler ind i området. Det skal i den forbindelse 
understreges, at både Skovly Mark og Skovlybakken er private fællesveje, som på ingen 
måde kan anvendes til yderligere trafik, som ikke relaterer sig til de enkelte parcelhusejere. 

I fald det vedtages, at der skal bygges et plejehjem, skal vi på baggrund af overstående på 
det kraftigste henstille til, at kommunen anvender en anden vej som tilkørselsvej. 
Eksempelvis kunne man med fordel udnytte de eksisterende p-pladser og tilkørselsforhold til 
både Mælkebøtten og Skolen (via Højbjerggårdsvej) eller alternativt lade biltrafikken gå via 
Frederik Clausens Vænge og Øverødvej, så det sikres at Skovly-områdets, herunder 
Vejlaugets beboere belastes mindst muligt af den med plejehjemmet forbundne trafik. 

Vi er, sidst men ikke mindst, stærkt bekymrede over det forhold, at Skovlybakken og Skovly 
Mark ved planens vedtagelse vil være omgivet af fire meget store offentlige institutioner mod 
nord og et ikke ubetydeligt erhvervsområde mod syd, hvilket kan medføre, at området reelt 
skifter karakter fra et beboelsesområde til et egentligt byområde med dertilhørende trafikale 
udfordringer.
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Paul Hargreaves
Vedrørende: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Bestyrelsen for Vejlauget Skovly Mark og Skovlybakken har konstateret, at der lige nu er et 
forslag til kommuneplan 2017 i høring. Det fremgår af forslaget at kommunen forventer at
opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige grund. Vi går derfor ud fra, 
at det i planen omtalte område er Skovlyskolens atletikområde (de røde baner), som ligger 
i direkte forbindelse med en lang række parceller på Skovly Mark. 

Vi, som er en børnefamilie med to unge drenge, valgte bevidst dette område på grund af 
dets rekreative værdi. For os er det rigtig ærgerligt, at kommunen nu vil inddrage et dejligt 
grønt området til et andet formål end det eksisterende. Området benyttes i dag af alle 
områdets børn og unge, og det er efter vores opfattelse derfor et decideret dårligt argument, 
når det anføres at de røde baner ’alligevel er misvedligeholdt’. Områdets skole- og 
instiutionsbørn har igennem mange år benyttet banerne, hvor der er plads til at både motion 
og bevægelse. Vi har bemærket, at området efter skolereformen, der har medført længere 
skoledage, bliver flittigt brugt både i de lange frikvartere og i fritiden. Det vil derfor være et 
meget stort afsavn, også for Vejlaugets mange børnefamilier, hvis banerne inddrages til den 
påtænkte bebyggelse. 

Der er mange børnefamilier i området, og det virker derfor temmelig kortsigtet, at anlægge et 
plejehjem, en skole og to store instiutioner så tæt, at der ikke vil være mulighed for udvidelse 
af nogen af de nævnte offentlige institutioner. Der er et faktum, at antallet af vuggestuebørn 
vil være stigende frem mod 2024. I lyset heraf forekommer det at være en noget kortsigtet 
løsning at inddrage grunden. Hvorfor anvendes området istedetfor ikke til at etablere 
udendørs træningsfaciliteter, naturelegeplads eller lignende? 

Hvis planen vedtages, anser vi det for særligt problematisk, hvis kommunen herefter ønsker 
at anlægge en vej ind til plejehjemmet direkte fra Borgmester Schneidersvej langs de 
eksisterende parceller og skolens sydlige mur. Dels vil det være i strid med lokalplan 63, 
Byplanvedtægt 6, samt Skovlydeklarationen, der også omfatter kommunens grund på hjørnet 
af Skovly Mark og Borgmester Schneidersvej (4lh). Deklarationen glæder for alle parceller på 
Skovly Mark, og det er derfor efter vores opfattelse stærkt bekymrende, hvis kommunen nu 
vælger at inddrage grunden (4lh) til de nævnte formål i Kommuneplanen. Grunden (4lh) bør 
ikke på nogen måde bebygges efter færre restriktioner, end dem, der fortsat gælder for 
samtlige andre parceller i hele området. Grunden (41h) ligger i forlængelse af og overfor 
parcelhuse, som alle er underlagt diverse restriktioner i forhold til udseende, beplantning mv. 

Desuden at det, for flere af parcelhusejerne på Skovly Mark (i forbindelse med Skovlyskolens 
etablering) var – og fortsat er - en forudsætning for, at der blev etableret et 
beplantningsbælte på ikke under 10 meter langs Skovlyskolens sydgående mur. Denne 
forudsætning er afspejlet i den eksisterende Byplanvedtægt nr. 6, hvoraf det fremgår, at ’de 
på planen viste beplantningsbælter skal have en mindste bredde på 10 meter. 
Beplantningsbæltet skal udformes på en sådan måde, at det virker efter sin hensigt hele året. 
Vi finder det i lighed med de berørte grundejere særdeles kritisk, hvis man ved forslagets 
gennemførelse vil ophæve de eksisterende restriktioner, som afspejler forudsætningerne for, 
at man tidligere har anlagt en stor offentlig institution (skolen) meget tæt på eksisterende 
matrikler. 

HØRINGSSVAR NR. 84

Hvis planen gennemføres vil det medføre markant øget trafik i området, som i dag er 
kendetegnet ved sikre skolestier og lukkede veje. Vi vil gerne gøre opmærksom på at 
førnævnt grund (matrikel 4lh) i dag er kendetegnet ved, at der på grunden løber en sikker 
skolesti, som benyttes af børn fra hele området syd for Skovlyskolen, herunder fra Skovly 
Mark og Skovlybakken. Der er tale om ganske mange planlagte boliger, hvortil der 
eksempelvis skal etableres tilhørende parkeringspladser til beboere, ligesom der må 
forventes daglig kørsel fra besøgende, personale, leverandører mv. Med andre ord 
indebærer det efter vores opfattelse, en markant øget (og tungere) trafik end den, der er i 
området i dag, og der kan ikke presses flere biler ind i området. Det skal i den forbindelse 
understreges, at både Skovly Mark og Skovlybakken er private fællesveje, som på ingen 
måde kan anvendes til yderligere trafik, som ikke relaterer sig til de enkelte parcelhusejere. 

I fald det vedtages, at der skal bygges et plejehjem, skal vi på baggrund af overstående på 
det kraftigste henstille til, at kommunen anvender en anden vej som tilkørselsvej. 
Eksempelvis kunne man med fordel udnytte de eksisterende p-pladser og tilkørselsforhold til 
både Mælkebøtten og Skolen (via Højbjerggårdsvej) eller alternativt lade biltrafikken gå via 
Frederik Clausens Vænge og Øverødvej, så det sikres at Skovly-områdets, herunder 
Vejlaugets beboere belastes mindst muligt af den med plejehjemmet forbundne trafik. 
Vi er, sidst men ikke mindst, stærkt bekymrede over det forhold, at Skovlybakken og Skovly 
Mark ved planens vedtagelse vil være omgivet af fire meget store offentlige institutioner mod 
nord og et ikke ubetydeligt erhvervsområde mod syd, hvilket kan medføre, at området reelt 
skifter karakter fra et beboelsesområde til et egentligt byområde med dertilhørende trafikale 
udfordringer.

Charlotte Schmidt
Vedrørende: Skovlyskolens sydlige grund forventes opført 70 plejeboliger. 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Helt forrykt at kommunens politikere kan finde på at komme med så tarveligt et forslag 
overfor kommunens børn. Der bør ske udvikling af skovlyskolen - ikke afvikling. Skolens røde 
baner bruges af alle institutioner i nærområdet. Mine børn i vuggestue og børnehaven har 
flere gange været der for at træne længdespring og anden fysisk aktivitet. Og en folkeskole 
skal da have et atletikområde som en vigtig del af idrætsundervisningen i skolen. For os vil 
det helt klart bevirke at vi vil se mod andre skoler til vores børn. I forvejen er udenomsarealet 
ved skovlyskolen en katastrofe - og så vil I gøre det værre?! Man kan ikke placere et så stort 
byggeri midt i et et plans villakvarter. I bør simpelthen skamme jer! Hvornår begynder I 
at gøre kommunen attraktiv for børnefamilier og ikke kun de ældre?
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Paul Hargreaves
Vedrørende: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger. https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-
maal

Bestyrelsen for Vejlauget Skovly Mark og Skovlybakken har konstateret, at der lige nu er et 
forslag til kommuneplan 2017 i høring. Det fremgår af forslaget at kommunen forventer at
opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige grund. Vi går derfor ud fra, 
at det i planen omtalte område er Skovlyskolens atletikområde (de røde baner), som ligger 
i direkte forbindelse med en lang række parceller på Skovly Mark. 

Vi, som er en børnefamilie med to unge drenge, valgte bevidst dette område på grund af 
dets rekreative værdi. For os er det rigtig ærgerligt, at kommunen nu vil inddrage et dejligt 
grønt området til et andet formål end det eksisterende. Området benyttes i dag af alle 
områdets børn og unge, og det er efter vores opfattelse derfor et decideret dårligt argument, 
når det anføres at de røde baner ’alligevel er misvedligeholdt’. Områdets skole- og 
instiutionsbørn har igennem mange år benyttet banerne, hvor der er plads til at både motion 
og bevægelse. Vi har bemærket, at området efter skolereformen, der har medført længere 
skoledage, bliver flittigt brugt både i de lange frikvartere og i fritiden. Det vil derfor være et 
meget stort afsavn, også for Vejlaugets mange børnefamilier, hvis banerne inddrages til den 
påtænkte bebyggelse. 

Der er mange børnefamilier i området, og det virker derfor temmelig kortsigtet, at anlægge et 
plejehjem, en skole og to store instiutioner så tæt, at der ikke vil være mulighed for udvidelse 
af nogen af de nævnte offentlige institutioner. Der er et faktum, at antallet af vuggestuebørn 
vil være stigende frem mod 2024. I lyset heraf forekommer det at være en noget kortsigtet 
løsning at inddrage grunden. Hvorfor anvendes området istedetfor ikke til at etablere 
udendørs træningsfaciliteter, naturelegeplads eller lignende? 

Hvis planen vedtages, anser vi det for særligt problematisk, hvis kommunen herefter ønsker 
at anlægge en vej ind til plejehjemmet direkte fra Borgmester Schneidersvej langs de 
eksisterende parceller og skolens sydlige mur. Dels vil det være i strid med lokalplan 63, 
Byplanvedtægt 6, samt Skovlydeklarationen, der også omfatter kommunens grund på hjørnet 
af Skovly Mark og Borgmester Schneidersvej (4lh). Deklarationen glæder for alle parceller på 
Skovly Mark, og det er derfor efter vores opfattelse stærkt bekymrende, hvis kommunen nu 
vælger at inddrage grunden (4lh) til de nævnte formål i Kommuneplanen. Grunden (4lh) bør 
ikke på nogen måde bebygges efter færre restriktioner, end dem, der fortsat gælder for 
samtlige andre parceller i hele området. Grunden (41h) ligger i forlængelse af og overfor 
parcelhuse, som alle er underlagt diverse restriktioner i forhold til udseende, beplantning mv. 

Desuden at det, for flere af parcelhusejerne på Skovly Mark (i forbindelse med Skovlyskolens 
etablering) var – og fortsat er - en forudsætning for, at der blev etableret et 
beplantningsbælte på ikke under 10 meter langs Skovlyskolens sydgående mur. Denne 
forudsætning er afspejlet i den eksisterende Byplanvedtægt nr. 6, hvoraf det fremgår, at ’de 
på planen viste beplantningsbælter skal have en mindste bredde på 10 meter. 
Beplantningsbæltet skal udformes på en sådan måde, at det virker efter sin hensigt hele året. 
Vi finder det i lighed med de berørte grundejere særdeles kritisk, hvis man ved forslagets 
gennemførelse vil ophæve de eksisterende restriktioner, som afspejler forudsætningerne for, 
at man tidligere har anlagt en stor offentlig institution (skolen) meget tæt på eksisterende 
matrikler. 

Hvis planen gennemføres vil det medføre markant øget trafik i området, som i dag er 
kendetegnet ved sikre skolestier og lukkede veje. Vi vil gerne gøre opmærksom på at 
førnævnt grund (matrikel 4lh) i dag er kendetegnet ved, at der på grunden løber en sikker 
skolesti, som benyttes af børn fra hele området syd for Skovlyskolen, herunder fra Skovly 
Mark og Skovlybakken. Der er tale om ganske mange planlagte boliger, hvortil der 
eksempelvis skal etableres tilhørende parkeringspladser til beboere, ligesom der må 
forventes daglig kørsel fra besøgende, personale, leverandører mv. Med andre ord 
indebærer det efter vores opfattelse, en markant øget (og tungere) trafik end den, der er i 
området i dag, og der kan ikke presses flere biler ind i området. Det skal i den forbindelse 
understreges, at både Skovly Mark og Skovlybakken er private fællesveje, som på ingen 
måde kan anvendes til yderligere trafik, som ikke relaterer sig til de enkelte parcelhusejere. 

I fald det vedtages, at der skal bygges et plejehjem, skal vi på baggrund af overstående på 
det kraftigste henstille til, at kommunen anvender en anden vej som tilkørselsvej. 
Eksempelvis kunne man med fordel udnytte de eksisterende p-pladser og tilkørselsforhold til 
både Mælkebøtten og Skolen (via Højbjerggårdsvej) eller alternativt lade biltrafikken gå via 
Frederik Clausens Vænge og Øverødvej, så det sikres at Skovly-områdets, herunder 
Vejlaugets beboere belastes mindst muligt af den med plejehjemmet forbundne trafik. 
Vi er, sidst men ikke mindst, stærkt bekymrede over det forhold, at Skovlybakken og Skovly 
Mark ved planens vedtagelse vil være omgivet af fire meget store offentlige institutioner mod 
nord og et ikke ubetydeligt erhvervsområde mod syd, hvilket kan medføre, at området reelt 
skifter karakter fra et beboelsesområde til et egentligt byområde med dertilhørende trafikale 
udfordringer.

Charlotte Schmidt
Vedrørende: Skovlyskolens sydlige grund forventes opført 70 plejeboliger. 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Helt forrykt at kommunens politikere kan finde på at komme med så tarveligt et forslag 
overfor kommunens børn. Der bør ske udvikling af skovlyskolen - ikke afvikling. Skolens røde 
baner bruges af alle institutioner i nærområdet. Mine børn i vuggestue og børnehaven har 
flere gange været der for at træne længdespring og anden fysisk aktivitet. Og en folkeskole 
skal da have et atletikområde som en vigtig del af idrætsundervisningen i skolen. For os vil 
det helt klart bevirke at vi vil se mod andre skoler til vores børn. I forvejen er udenomsarealet 
ved skovlyskolen en katastrofe - og så vil I gøre det værre?! Man kan ikke placere et så stort 
byggeri midt i et et plans villakvarter. I bør simpelthen skamme jer! Hvornår begynder I 
at gøre kommunen attraktiv for børnefamilier og ikke kun de ældre?
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Rasmus Seidelin Dam
Vedrørende: Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem 
med ca. 70 boliger. Henriksholm. Der er plangrundlag for tæt lav og etageboliger. Der er 
vedtaget et plangrundlag, som muliggør, at der i sidste etape kan bygges 150 
boliger på arealet, hvoraf 25 procent vil være almene boliger. 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/sitemap

Vedrørende kommuneplan 2017 afsnittet: ” Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden 
forventes anvendt til plejehjem med ca. 70 boliger”.

At bygge plejeboliger i et område hvor der i dag er rekreative faciliteter (boldbaner mv.) nær 
Skovlysskolen og børneinstitutioner vurderer jeg er en dårlig beslutning. Disse boldbaner vil 
med byggeriet blive nedlagt, og det i en tid hvor vi som befolkning (børn, unge og ældre) 
bliver udfordret med sygdomme relateret til for lidt motion og dårlig livsstil. I det perspektiv 
virker det forkert at fratage områdets særlig yngste generationer muligheden for at få 
etableret en synd livsbane. 

Endelig har jeg et høringssvar til kommuneplan 2017 vedrørende afsnittet: ”Henriksholm. Der 
er plangrundlag for tæt lav og etageboliger. Der er vedtaget et plangrundlag, som muliggør, 
at der i sidste etape kan bygges 150 boliger på arealet, hvoraf 25 procent vil være almene 
boliger”.

Den planlagte store øgning af antal boliger i området Henriksholm (foruden de allerede 
byggede boliger), vil give et massivt pres på området børneinstitutioner, og skole. 
Kommunen bør i den sammenhæng vurderer om der er indtænkt tilstrækkelig kapacitet 
indenfor dagtilbud og skoler. Slutteligt er der en stor mangel på offentligt tilgængelige 
legepladser i området Henriksholm. Noget som er blevet nævnt i området lokalplan 
og/eller designmanual, men hvor kommunen ikke selv agter at opføre legeplads/udendørs-
aktivitets-faciliteter, eller har pålagt projektudviklerne at udfører dette. Dette er ønskværdigt.
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Regitze Galsgaard Serup
Vedrørende: Forventet by- og boligvækst - Holte - Skovlyskolen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Ang. Opførelse af plejehjem ved Skovlyskolen: 

Som forælder til et barn, der formentlig skal gå på Skovlyskolen om ca 5 år, må jeg stille mig 
uforstående overfor den foreslåede placering af et plejehjem på det grønne aktivitetsområde 
ved skolen. 

For det første stemmer det slet ikke overens med en målsætning om at tiltrække 
børnefamilier til området. Hvor skal de ekstra børn gå i skole henne? Derudover til et 
plejehjem give øget trafik til området (og fx sygetransporter er jo ikke just kendt for at køre 
særlig hensynsfuldt, når patienter skal køre til/fra undersøgelse) - hvilket er ærgerligt, når nu 
man gerne vil have en sikker skolevej. 

For det andet vil det være en ærgerlig placering for de ældre, da der er langt til indkøb osv, 
og busserne kører sjældnere og sjældnere. Det burde være muligt at finde alternativ
placering tættere på byen og evt eksisterende byggeri til ældre. 

Slutteligt kan det undre, at det uden videre forventes muligt at ændre både kommune- og 
lokalplan med et snuptag, når nu der i sager med den enkelte borger som part, er 
fuldstændig umulig at opnå dispensation fra kommunen. Kan kommunen ikke finde en egnet 
placering indenfor de eksisterende regelsæt, således at det åbne og grønne område omkring 
Skovlyskolen kan bibeholdes i dets nuværende form?
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Bodil Karen Dichow
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Ho.D6 Skovlyskolen 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523
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Bodil Karen Dichow
Vedrørende kommuneplanens rammeområde Ho.D6 Skovlyskolen 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401617&lokalplaner=1213523
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Ib Glud Konradsen
Vedrørende Plejehjem på Skovlyskolens idrætsplads 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Til Rudersdal Kommune 

Jeg har læst kommuneplan 2017, hvoraf det meget kortfattet fremgår, at kommunen 
forventer at opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige grund (herefter 
atletikbanen), ligesom grunden på hjørnet af Borgmester Schneidersvej og Skovly Mark 
(matrikel 4lh) forventes inddraget i det område (Ho.D6), som fremadrettet skal anvendes til 
andre formål end de eksisterende, nemlig ”Skole, institutioner, fritidsformål. Offentlig 
administration- og boligformål”.

Jeg har forstået, at kommunen i forbindelse med opførelsen af et plejehjem overvejer at 
anlægge en tilkørselsvej til plejehjemmet direkte fra Borgmester Schneidersvej via matrikel 
4lh og langs de eksisterende parceller og skolens sydgående mur. Jeg har endvidere 
forstået, at det ikke kan udelukkes, at kommunen vil bebygge området med mere end én 
etage på trods af, at det i kommuneplanen - som pt. er i høring - er anført, at der maksimalt 
vil blive bygget i én etage. 

Som ældre borger i kommunen, har jeg naturligvis stor forståelse for, at kommunen ønsker 
at varetage de ældres behov for plejeboliger, og at nye plejeboliger må opføres, når antallet 
af ældre borgere i kommunen er stigende. Jeg forstår imidlertid ikke nødvendigvis, at det 
skal ske på et område, der ligger i direkte forbindelse med skole og daginstitutioner, som 
i lighed med områdets øvrige børn anvender området. Jeg anser - og har altid anset -
atletikområdet for et aktiv for hele området. Øverød har altid været et attraktivt sted for 
børnefamilier, og det skulle det gerne blive ved med at være. Når jeg selv en dag skal sælge 
mit hus, er det derfor også i min største interesse, at området fortsat vil være et sted, der kan 
tiltrække nye børnefamilier. 

Området omkring Skovlyskolen er kendetegnet ved at være udlagt til etplansbeboelse. I 
overensstemmelse dermed er der restriktioner ift. bebyggelse i området. Placeringen af et 
døgnbetjent plejehjem med 70 boliger inde mellem to større daginstitutioner og skolen vil 
stride mod den afbalancering, der pt. findes mellem omfanget af henholdsvis offentlige 
institutioner/bygninger og privat beboelse i et område, der i øvrigt er udlagt til privat 
beboelsesområde. 

Som parcelhusejer på Skovly Mark er jeg selvsagt bekymret over, at opførelse af et 
plejehjem på atletikbanen samtidig vil indebære, at bl.a. Skovly Mark vil være omgivet af fire 
meget store offentlige institutioner mod nord og et ikke ubetydeligt erhvervsområde mod syd 
(Skovlytoften), hvilket nødvendigvis vil medføre, at området reelt skifter karakter fra et 
beboelsesområde til et egentligt byområde med dertil hørende trafikale udfordringer i form af 
markant øget (og tungere) trafik. 

Hvis der opføres et plejehjem på atletikbanen vil det være i strid med den gældende 
lokalplan 63, Byplanvedtægt 6, samt Skovlydeklarationen, der også omfatter matrikel 4lh. 
Såfremt kommunen påtænker at ophæve de nævnte planer og den tinglyste deklaration, skal 
jeg fremhæve, at Skovlydeklarationen gælder for alle parceller på bl.a. Skovly Mark, som vil 
støde op til det berørte område. Samtlige ejendomme er således underlagt restriktive 
bestemmelser om bebyggelse, beplantning mv. 
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Ib Glud Konradsen
Vedrørende Plejehjem på Skovlyskolens idrætsplads 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Til Rudersdal Kommune 

Jeg har læst kommuneplan 2017, hvoraf det meget kortfattet fremgår, at kommunen 
forventer at opføre et plejehjem med ca. 70 boliger på Skovlyskolens sydlige grund (herefter 
atletikbanen), ligesom grunden på hjørnet af Borgmester Schneidersvej og Skovly Mark 
(matrikel 4lh) forventes inddraget i det område (Ho.D6), som fremadrettet skal anvendes til 
andre formål end de eksisterende, nemlig ”Skole, institutioner, fritidsformål. Offentlig 
administration- og boligformål”.

Jeg har forstået, at kommunen i forbindelse med opførelsen af et plejehjem overvejer at 
anlægge en tilkørselsvej til plejehjemmet direkte fra Borgmester Schneidersvej via matrikel 
4lh og langs de eksisterende parceller og skolens sydgående mur. Jeg har endvidere 
forstået, at det ikke kan udelukkes, at kommunen vil bebygge området med mere end én 
etage på trods af, at det i kommuneplanen - som pt. er i høring - er anført, at der maksimalt 
vil blive bygget i én etage. 

Som ældre borger i kommunen, har jeg naturligvis stor forståelse for, at kommunen ønsker 
at varetage de ældres behov for plejeboliger, og at nye plejeboliger må opføres, når antallet 
af ældre borgere i kommunen er stigende. Jeg forstår imidlertid ikke nødvendigvis, at det 
skal ske på et område, der ligger i direkte forbindelse med skole og daginstitutioner, som 
i lighed med områdets øvrige børn anvender området. Jeg anser - og har altid anset -
atletikområdet for et aktiv for hele området. Øverød har altid været et attraktivt sted for 
børnefamilier, og det skulle det gerne blive ved med at være. Når jeg selv en dag skal sælge 
mit hus, er det derfor også i min største interesse, at området fortsat vil være et sted, der kan 
tiltrække nye børnefamilier. 

Området omkring Skovlyskolen er kendetegnet ved at være udlagt til etplansbeboelse. I 
overensstemmelse dermed er der restriktioner ift. bebyggelse i området. Placeringen af et 
døgnbetjent plejehjem med 70 boliger inde mellem to større daginstitutioner og skolen vil 
stride mod den afbalancering, der pt. findes mellem omfanget af henholdsvis offentlige 
institutioner/bygninger og privat beboelse i et område, der i øvrigt er udlagt til privat 
beboelsesområde. 

Som parcelhusejer på Skovly Mark er jeg selvsagt bekymret over, at opførelse af et 
plejehjem på atletikbanen samtidig vil indebære, at bl.a. Skovly Mark vil være omgivet af fire 
meget store offentlige institutioner mod nord og et ikke ubetydeligt erhvervsområde mod syd 
(Skovlytoften), hvilket nødvendigvis vil medføre, at området reelt skifter karakter fra et 
beboelsesområde til et egentligt byområde med dertil hørende trafikale udfordringer i form af 
markant øget (og tungere) trafik. 

Hvis der opføres et plejehjem på atletikbanen vil det være i strid med den gældende 
lokalplan 63, Byplanvedtægt 6, samt Skovlydeklarationen, der også omfatter matrikel 4lh. 
Såfremt kommunen påtænker at ophæve de nævnte planer og den tinglyste deklaration, skal 
jeg fremhæve, at Skovlydeklarationen gælder for alle parceller på bl.a. Skovly Mark, som vil 
støde op til det berørte område. Samtlige ejendomme er således underlagt restriktive 
bestemmelser om bebyggelse, beplantning mv. 

Hvis kommunen inddrager matrikel 4lh til de anførte formål, bør enhver bebyggelse af 
grunden fortsat ske i overensstemmelse med de i deklarationen anførte bestemmelser, 
ligesom beplantningen bør følge deklarationens nuværende bestemmelser. 
Skovlydeklarationen gælder for et større område af det såkaldte paradiskvarter, og området 
er bl.a. karakteriseret ved at være beplantet med levende hegn mod vej, ligesom der i 
forbindelse med udstykningen af parcellerne er gjort sig nærmere tanker om beplantning mv. 
med henblik på, at området bevarer sin grønne karakter. 

Kommunen bør endvidere genoverveje, hvorvidt den påtænkte tilkørselsvej til et eventuelt 
plejehjem skal ske fra Borgmester Schneidersvej via matrikel 4lh og langs de eksisterende 
parceller (min og min nabos) og skolens sydgående mur. Dels forekommer det at være 
meget smalt for en kørevej, og dels vil det i lyset af Skovlyskolens høje mur være lydmæssigt 
generende for os beboere på Skovly Mark, da muren vil reflektere støjen fra de køretøjer, der 
passerer vejen. Endelig vil en tilkørselsvej indebære, at der skal opsættes lysmaster, som -
henset til det meget smalle bælte op mod grundejerne - ikke vil kunne undgå at oplyse mine 
stuer, idet husets langside netop vender denne vej. 

Det er meget vigtigt for mig at tilkendegive, at det i forbindelse med Skovlyskolens opførelse i 
starten af 1970’erne var - og fortsat er - en forudsætning, at der blev etableret et 
beplantningsbælte på ikke under 10 meter langs Skovlyskolens sydgående mur. Forud for 
skolens etablering havde min familie og jeg udsigt over marker og grønne områder, hvilket 
der definitivt blev sat en stopper for med skolens opførelse. Idet skolen skulle omkranses af 
en relativt høj betonmur blev parcelhusejerne kompenseret ved, at man fra kommunens side 
lovede, at der blev etableret et grønt beplantningsbælte mod skolen. Denne aftale er fortsat 
afspejlet i den eksisterende Byplanvedtægt nr. 6, hvoraf det fremgår, at ”de paa 
planen viste beplantningsbælter skal have en mindste bredde paa 10 m. Beplantningsbæltet 
skal udformes paa en saadan maade, at det virker efter sin hensigt ogsaa i vintertiden” (side 
15). 

I lyset heraf må det anses som helt uacceptabelt, hvis kommunen i forbindelse med 
opførelsen af et plejehjem samtidig vil ophæve den del af lokalplanen, som afspejler 
forudsætningerne for, at man tidligere valgte at anlægge Skovlyskolen meget tæt op ad de 
eksisterende villaer placeret på navnlig min og min nabos parceller (Skovly Mark 42 og 44). 

Hvis vejen etableres vil min parcelhusgrund (der er udformet som en såkaldt ”koteletgrund”)
og min nabos grund blive decideret klemt inde mellem to veje, der begge anvendes til 
beboerkørsel mv. for et stort antal boliger. Dette vil utvivlsomt samtidig medføre et fald i 
ejendommenes værdi, hvilket i sig selv må anses for helt utilstedeligt. 

Etablering af en tilkørselsvej fra Borgmester Schneidersvej via matrikel 4lh og langs de 
eksisterende parceller og skolens sydgående mur vil medføre en øget trafik på bl.a. 
hjørnegrunden (4lh), der i dag er kendetegnet ved, at der løber en sikker skolesti, som 
benyttes af børn fra hele området syd for Skovlyskolen (bl.a. Skovly Mark, Skovlybakken, 
Skovlytoften, dele af Frederik Clausens vænge mv.). Det forekommer i det hele taget stærkt 
uhensigtsmæssigt at anlægge en tilkørselsvej til et plejehjem med 70 boliger i direkte 
sammenhæng med tilkørselsvejen til skolen, hvor der i forvejen er meget trafik i særligt 
morgen- og eftermiddagstimerne. 

Jeg forstår, at opførelse af et plejehjem med ca. 70 boliger samtidig forudsætter, at der skal 
planlægges efter at kunne etableres ca. 50 p-pladser, der skal rumme såvel behovet fra 
beboere, besøgende, personale, leverandører mv. Henset til det store antal p-pladser skal 
jeg anmode kommunen om at overveje muligheden for at etablere underjordiske p-pladser i 
stedet. Hvis matrikel 4lh påtænkes anvendt til parkering skal jeg kraftigt opfordre kommunen 
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til at indgå i en dialog om, hvordan grunden kan anvendes, så vi dels fortsat sikrer en sikker 
skolevej for alle børn i området, og dels sikrer at de omkringliggende grunde bliver mindst 
muligt generet heraf. 

I lyset af det ovenfor anførte, er det mit håb, at kommunen ved eventuel vedtagelse af 
kommuneplanen planlægger at anvende en anden vej som tilkørselsvej. Dels er der ikke 
andre parcelhusejere, der i samme grad som min nabo og jeg vil blive berørt af en 
tilkørselsvej (ingen af de eksisterende veje ligger så tæt op ad private matrikler som den 
påtænkte indeklemte vej vil komme til), og dels forekommer det mere hensigtsmæssigt 
at anvende en af de i forvejen etablerede veje. Eksempelvis kunne man med fordel udnytte 
de i forvejen etablerede veje, eksisterende p-pladser og tilkørselsforhold til både 
daginstitutionen Mælkebøtten og Skovlyskolen (via Højbjerggårdsvej) eller alternativt lade 
den kørende trafik gå via Frederik Clausens Vænge og Øverødvej, så det sikres at Skovly 
Mark - herunder i særdeleshed de berørte parceller, der støder op mod skolens sydgående 
mur - belastes mindst muligt af den med et plejehjem forbundne trafik. 

Det bemærkes i øvrigt endelig, at både Skovly Mark og Skovlybakken er private fællesveje, 
der på ingen måde bør anvendes til trafik, som ikke relaterer sig til de enkelte parcelhusejere 
på de anførte veje.

Mia Nøddebo Jensen
Vedrørende Plejeboliger på området ”de røde baner” ved Skovlyskolen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Jeg vil gerne gøre indsigelse imod opførelse af plejeboliger på området ”De Røde Baner”
ved Skovlyskolen. Udover problematikken i at man tager et område væk fra skolen, og 
børnene, så vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved den øgede trafik som uundgåeligt vil 
opstå som følge af opførelsen af plejeboligerne. Vi er mange familier som er blevet 
tiltrukket af Paradiskvarteret og området omkring Skovlyskolen, fordi området er et 
traditionelt villakvarter uden tung eller voldsom trafik. Mange af os er netop flyttet hertil, af 
den årsag, og vi sætter pris på at vores børn har en tryg skolevej. Det vil ødelægge vores 
rare og trygge lokalområde med øget trafik. Jeg mener ligeledes at man kunne finde 
væsentligt bedre egnede placeringer af kommende plejeboliger i kommunen, som også vil 
være tæt på indkøbsmuligheder, transportmuligheder samt læger og tandlæger, som vil 
lette hverdagen betydeligt for de ældre. Det giver ingen mening at placere 
plejeboliger til ældre, i et boligområde.
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til at indgå i en dialog om, hvordan grunden kan anvendes, så vi dels fortsat sikrer en sikker 
skolevej for alle børn i området, og dels sikrer at de omkringliggende grunde bliver mindst 
muligt generet heraf. 

I lyset af det ovenfor anførte, er det mit håb, at kommunen ved eventuel vedtagelse af 
kommuneplanen planlægger at anvende en anden vej som tilkørselsvej. Dels er der ikke 
andre parcelhusejere, der i samme grad som min nabo og jeg vil blive berørt af en 
tilkørselsvej (ingen af de eksisterende veje ligger så tæt op ad private matrikler som den 
påtænkte indeklemte vej vil komme til), og dels forekommer det mere hensigtsmæssigt 
at anvende en af de i forvejen etablerede veje. Eksempelvis kunne man med fordel udnytte 
de i forvejen etablerede veje, eksisterende p-pladser og tilkørselsforhold til både 
daginstitutionen Mælkebøtten og Skovlyskolen (via Højbjerggårdsvej) eller alternativt lade 
den kørende trafik gå via Frederik Clausens Vænge og Øverødvej, så det sikres at Skovly 
Mark - herunder i særdeleshed de berørte parceller, der støder op mod skolens sydgående 
mur - belastes mindst muligt af den med et plejehjem forbundne trafik. 

Det bemærkes i øvrigt endelig, at både Skovly Mark og Skovlybakken er private fællesveje, 
der på ingen måde bør anvendes til trafik, som ikke relaterer sig til de enkelte parcelhusejere 
på de anførte veje.

Mia Nøddebo Jensen
Vedrørende Plejeboliger på området ”de røde baner” ved Skovlyskolen
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Jeg vil gerne gøre indsigelse imod opførelse af plejeboliger på området ”De Røde Baner”
ved Skovlyskolen. Udover problematikken i at man tager et område væk fra skolen, og 
børnene, så vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved den øgede trafik som uundgåeligt vil 
opstå som følge af opførelsen af plejeboligerne. Vi er mange familier som er blevet 
tiltrukket af Paradiskvarteret og området omkring Skovlyskolen, fordi området er et 
traditionelt villakvarter uden tung eller voldsom trafik. Mange af os er netop flyttet hertil, af 
den årsag, og vi sætter pris på at vores børn har en tryg skolevej. Det vil ødelægge vores 
rare og trygge lokalområde med øget trafik. Jeg mener ligeledes at man kunne finde 
væsentligt bedre egnede placeringer af kommende plejeboliger i kommunen, som også vil 
være tæt på indkøbsmuligheder, transportmuligheder samt læger og tandlæger, som vil 
lette hverdagen betydeligt for de ældre. Det giver ingen mening at placere 
plejeboliger til ældre, i et boligområde.

Karina Aagaard Andreasen
Vedrørende: Vækst og Kommuneplan 2017
Forventet by- og boligvækst 
Holte 
Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger.
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

Pædagogiske idrætsinstitutioner har været med til at kendetegne Rudersdal, her er leg, 
bevægelse og pædagogisk idræt kernen i børnenes hverdag. De lægger vægt på, at 
børnene er aktive og/eller iagttagende, og de ting, de laver sammen, giver dem mulighed for 
at være spontane og handle. 

Hvordan dette hænger sammen med at Rudersdal politikere ønsker at nedlægge et skole- og 
institutions aktivitetsområde til fordel for plejeboliger kan jeg simpelthen ikke besvare. 

Jens Ive fortalte der også var brug for daginstitutioner, hvorfor ikke placere dem på de 
såkaldte røde baner istedet for et plejecenter. Det passer altså bare bedre ind i 
paradiskvarteret.
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Patrick Pedersen
Vedrørende:
Vækst og Kommuneplan 2017 
Forventet by- og boligvækst 
Holte 
Skovlyskolen. Den sydlige del af grunden forventes anvendt til plejehjem med 
ca. 70 boliger.
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/

Der må være alternativer. Rudersdal har set sig villige til at fraskære eksisterende 
kommunale arealer, hvilket åbner op for flere andre grunde. Jeg vil opfordre til at man se på 
vedhæftede område, der er massere af plads og det er tilmed tæt på veje der nemt kan 
forbindes til området. 

Lad nu børnene og de unge beholde deres område, eller som Jens Ive selv nævnte, der 
bliver behov for flere børne institutioner, så hellere istedet nogle af dem der. De passer bare 
bedre ind i et sådan et børne område som paradis kvarteret.
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Charlotte Karlskov Jensen
Vedrørende kommunens ønske om at opføre plejeboliger på skovlyskolens røde baner... 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal

Det er kommet frem at der planlægges at bygge et plejehjem på ”de røde baner” syd for Skovlyskolen. Vi 
sætter alle pris på at bo i et område, og en kommune, hvor medborgere i alle aldre bor i god balance med 
hinanden. Vi forstår at demografien udvikler sig således at kommunen skal sørge for såvel flere ældreboliger 
som flere vuggestue pladser – snart børnehavepladser og skolepladser.

Men løsningen er ikke at placere et plejehjem der hvor børnene i dag og i fremtiden kan udfolde  sig og lære 
ved fysisk aktivitet. Dernæst vil børnenes vej til skole blive væsentligt mere trafikeret  og dermed farligere. 
Og de besøgende til plejehjemmet vil ikke få en let tilgang med den begrænsede plads der er til parkering, 
samt tilkørselsforhold der i dag ikke er egnet til en øget  trafik eller er ikke eksisterende. Det virker på ingen 
måde gennemtænkt.

Men pladsbehovet er der – både for de ældre og de helt små, og for at løse dette ville det være langt mere 
oplagt at anvende området til de manglende vuggestuepladser – som snart bliver et behov for flere 
børnehave – og skolepladser. Således skabes der er helt unikt miljø for de  små hvor de kan vokse op i 
nærheden af det område hvor der kommer flere og flere børnefamilier. De røde baner kan istandsættes til 
det som de er beregnet til, et aktivitetsområde for alle institutioner omkring dem, for børn i alle aldre, om 
dagen, om aftenen og i weekenden – som de anvendes i dag.

I begge tilfælde, hvis man vil udnytte de eksisterende veje og parkeringer, vil det være væsentligt mere 
oplagt at anvende fodboldbanen nord for de røde baner til nye bygninger – så Højbjerggårdsvej kan fungere 
som den tilkørsel til skole, børnehave og vuggestue som det er i  dag.

Vi mener at dette tiltag er i direkte modstrid med kommunens tidligere fremlagte børne- og ungepolitik, 
”Vores børn og unge skal mødes med kommunale tilbud af høj kvalitet – i æstetiske, motiverende og 
engagerende miljøer, der støtter deres læring udvikling og behov”. Og nu har i planer om at gøre det stik 
modsatte – sælge/anvende et område til plejehjem/plejeboliger der ville være oplagt til at bruge til et 
inspirerende og attraktivt tilbud til børn og unge. Kommunen har gennem de sidste mange år nedlagt 
adskillige legepladser til børnene mod lovning af andre tilbud
– de tilbud er bare ikke blevet til noget. Det er ikke godt nok.

Derudover vil et byggeri i to etager, som kommunen har talt om det skal være, for at få plads til 70 
plejeboliger og som også er det der er bygget i Byageren, være skæmmende for området om som primært er 
bebygget med et-etagers huse. Det vil ødelægge det indtryk som kvarteret har, og som man ved fx Skovly 
deklarationen og ved grundejerforeningen Kuben har gjort sig stor umage for at bibeholde.

Kommunen har derudover oplyst at de ønsker at inddrage en matrikel beliggende under Skovly 
deklarationen og anvende den til parkeringsplads og til tilkørselsvej til et evt. plejehjem. Dette mener vi er i
direkte strid med selve deklarationen. Udover at det er en sikker skolevej for alle børnene der bor i 
nærområdet, vil det også være en stor belastning for de omkringliggende parceller, både i forhold til støj, 
belysning og trafik der i dag ikke eksisterer mm.

Man kunne eksempelvis, også i dette perspektiv, med fordel udnytte de i forvejen etablerede veje, 
eksisterende p-pladser og tilkørselsforhold til både daginstitutionen Mælkebøtten og Skovlyskolen (via 
Højbjerggårdsvej), så det sikres at Grundejerforeningen Skovlys medlemmer belastes mindst muligt af den 
med et plejehjem forbundne trafik. Det skal i øvrigt for god ordens skyld nævnes, at både Skovly Mark og 
Skovlybakken er privat fællesveje, der på ingen måde bør anvendes til trafik, som ikke relaterer sig til de 
enkelte parcelhusejere
Vi mener således at kommunen bør genoverveje forslaget at om at bygge på de røde baner da det ikke er 
gennemtænkt. Det er simpelthen ikke den bedste løsning for nogen.
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Brian Geertsen
Vedrørende ændring af bestemmelserne for kommuneplanens rammeområde Ho.D6 
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/omraade/holte

Vi ønsker at gøre indsigelse mod: 
• at kommuneplanens rammeområde Ho.D6 udvides til også at omfatte matr.nr. 4lh Øverød 
By, Søllerød, 
• at anvendelsesbestemmelserne ændres til også at omfatte offentlig administration og 
boligformål, og 
• at bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 35. 

Vi har forståelse for, at der ifølge kommunens prognoser er et stigende behov for 
ældreboliger. Men at inddrage arealer fra Skovlyskolen virker meget kortsigtet. 

De røde baner ved Skovlyskolen: 
De røde baner har i en årrække været misligholdt, men ikke desto mindre bruges de stadig 
såvel i skolens undervisning, frikvarterer og i børnenes fritid. Der har blandt forældre og børn 
været et stort ønske til, at banerne kunne renoveres og bruges til såvel deres oprindelige 
formål, men også udvides til nye aktiviteter som fx skaterbane, læringsstationer eller lign. 

I Paradiskvarteret glimrer fraværet af sådanne aktiviteter. Når Rudersdal Kommune ønsker 
at tiltrække ressourcestærke børnefamilie kræver det også, at der skabes rammer for fysisk 
og kreativ udfoldelse for børn i alle aldre. Tilvæksten i skolesøgende børn har alle år været 
svingende, og det er meget kortsigtet at konkludere, at der ikke er behov for pladsen på de 
røde baner. Ved at beholde og udvikle rammerne for børnenes udfoldelse sikres et godt 
grundlag for at tiltrække børnefamilierne. 

Trafikale forhold: 
Det fremgår ikke af forslaget til kommuneplan 2017, hvorledes området skal vejbetjenes. 
Områdets grundejerforeninger har imidlertid fået fremvist planer, som viser, at der ønskes 
ført en vej ind fra Borgmester Schneiders Vej. Det vil bevirke en kraftig stigning i trafikken 
ved skolen, hvilket er meget uhensigtsmæssig. 

Fremtidssikring: 
Det må være i Rudersdal Kommunes interesse at fremtidssikre Paradiskvarteret som et 
attraktivt sted for ressourcestærke børnefamilier. Hvis arealet først én gang er taget i brug til 
fx ældreboliger, er det meget usandsynligt, at det igen kan inddrages til skole- og 
fritidsformål.

HØRINGSSVAR NR. 94
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HØRINGSSVAR NR. 95

Skovly 162 borgere
Høringssvaret er tiltrådt af 162 privatpersoner.

Høringssvar til Rudersdal Kommuneplan 2017 - Holte området - Areal syd for Skovlyskolen.  

 
Udarbejdet af forældre til børn på Skovlyskolen.  

"Kommunen har brug for plejehjemspladser i fremtiden, men kommunen har også stærkt 
brug for at kunne tiltrække børnefamilier i de næste 12 år. Det kræver, at kommunen holder 
fast i muligheden for at styrke daginstitutioner, skoler og attraktive boligkvarterer i nærhed 
af sportsfaciliteter, og ikke mindst legepladser.  

Kommunen planlægger at opføre et plejehjem med 70 boliger på Skovlyskolens sydlige 
område (de røde baner). Såfremt de røde baner anvendes til et plejehjem, forringes 
kommunens og borgernes mulighed for at forsætte udviklingen af et attraktivt 
børnefamilieområde, med sikker skolevej, svag boligtrafik og stærke udviklingsmuligheder på 
skole og daginstitutionsområdet.  

Forvaltningens foranalyse, som har ledt til udvælgelsen af de røde baner går alene på 
befolkningsprognoser (at der bliver flere ældre og færre skolebørn), areal (at der for så vidt er 
plads nok) og trafikanalyse (at man kan komme dertil). Foranalysen er ikke kvalificeret i 
forhold til om grunden og området er egnet til Plejehjem. Det forudsætter nemlig at 
lokalplanen samt de i øvrigt gældende restriktioner for bebyggelse i området ændres.  
Det vil bl.a. betyde, at bebyggelsesgraden ændres fra 25% til 35%, og at der kan bygges i 
mere end et plan. Med sådanne forudsætninger vil der være mange andre egnede arealer i 
kommunen.  

Hvad der imidlertid er helt sikkert er, at Skovlyskolen ikke kan udvides eller udvikles på de 
røde baner, når der først er opført et plejehjem på grunden.  

Derfor ønsker vi, at kommunen fortsat holder fast i at anvende området til skole, institutioner 
og fritidsformåJ til gavn og glæde for hele børne- og skoleområdet, ligesom boligområdet 
fortsat skal være attraktivt for børnefamilier." 
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