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HØRING:
Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 
2016 til og med den 29. november 2016. I denne periode kan der 
fremsendes bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, 
som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af 
forslaget.

KOLOFON:
Kommuneplantillæg 6 er udarbejdet af Rudersdal Kommune.

Fotos: Lars Engelgaar
Forside, Hestkøbvej 5-11
Bagside, Nørrevang
Modsat side, kapel i Ebberød
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INDLEDNING
Rudersdal Kommune er begunstiget 
med en unik bygningsarv af meget høj 
arkitektonisk kvalitet både hvad angår 
ældre bygninger, men også nyere byg-
gerier. Derfor er der gennemført en byg-
ningsregistrering med henblik på udpeg-
ning af bevaringsværdige bygninger i den 
tidligere Birkerød Kommune. Udpeg-
ningen omfatter 458 bygninger med høj 
bevaringsværdi, herunder også relativt 
nye byggerier.

Bevaringsværdige bygninger er byg-
ninger, som enten besidder væsentlige 
arkitektoniske kvaliteter eller har en 
kombination af gode arkitektoniske kva- 
liteter, kulturhistorisk værdi og betyd-
ning i bymiljøet.  

Dette kommuneplantillæg udpeger de 
bevaringsværdige bygninger og fastlæg-
ger målsætninger, retningslinjer og 
generelle rammer for bygninger med høj 
bevaringsværdi.  

BAGGRUND OG GRUNDLAG
For at sikre kommunens bygningsarv er 
der i perioden fra 2010 til 2012 gennem-

ført en SAVE-registrering og udpegning 
af bevaringsværdig bebyggelse i den 
tidligere Birkerød Kommune. Den tidlig-
ere Søllerød Kommune gennemførte en 
tilsvarende registrering og udpegning i 
1993, som er fulgt op af en årlig udpeg-
ning op til 2010 på basis af en fotoregist- 
rering i forbindelse med en færdigmeld-
ing af det enkelte byggeri. 

Samlet for de to registreringer er 
der gennemført en SAVE-registrering 
af i alt ca. 15.880 bygninger. Heraf 
er 11% af bygninger registeret med 
høj bevaringsværdi, hvilket i Ruders-
dal Kommune vil sige med en be- 
varingsværdig på 1-3. 

I Rudersdal Kommune er alle bygninger, 
på nær sommerhuse i byzone, tekniske 
bygninger, garager, udhuse og carporte, 
SAVE-registreret i forhold til bevar-
ingsværdi. Enkeltbygningsregisteringen 
er vist på et kort, hvortil der er adgang 
via dette link. 

Når dette tillæg er vedtaget, vil bygnin-
gerne tillige være tilgængelige i Kultur-
styrelsens database over bevaringsvær-

REGISTRERING AF
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dige og fredede bygninger, (FBB).

FORORIENTERING 
På basis af SAVE-registeringen for den 
nordlige del af kommunen modtog 
ejere af de udpegede bevaringsværdige 
ejendomme i august 2013 et brev, som 
orienterede om udpegningen.  

Kommunen afholdt den 3. september 
2013 et informationsmøde, hvortil ejere 
af de udpegede ejendomme var indbudt.

SAVE METODE
Registreringen er foretaget efter SAVE-
metoden (Survey and Architectural 
Values in the Environment) som er en 
metode til at kortlægge, registrere og 
vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og 
bygninger. Vurderingen er udtryk for den 
samlede vurdering på besigtigelsestids- 
punktet og bygger på fem parametre; 
arkitektonisk værdi, kulturhistorisk 
værdi, miljømæssig værdi, originalitet 
samt tilstand. Tilsammen resulterer det 
i en samlet bevaringsværdi på en skala 
fra 1-9, hvor den højeste bevaringsværdi 
er 1. De fem parametre vægtes således, 
at værdien for arkitektur, kulturhistorie 

I DEN TIDLIGERE BIRKERØD KOMMUNE ER ALLE BYGNINGER BLEVET REGISTRERET. UD AF DE MERE END 
6000 ENKELTBYGNINGER ER 458 UDPEGET MED HØJ BEVARINGSVÆRDI. FORMÅLET ER AT SIKRE VORES 
FÆLLES BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGSARV.

HVIS DU ER SÅ PRIVILLIGERET AT EJE EN BEVARINGSVÆRDIG BYGNING, HÅBER RUDERSDAL KOMMUNE, 
AT DU VIL VÆRE MED TIL AT PASSE PÅ DEN OG BEVARE DEN FOR EFTERTIDEN. DETTE KOMMUNEPLAN-
TILLÆG INDEHOLDER DERFOR MÅLSÆTNINGER, RETNINGSLINJER OG RAMMER FOR DEN FREMTIDIGE 
PLANLÆGNING OG DIALOG.

http://kort.rudersdal.dk/spatialmap?&profile=kommuneplantillaeg
https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm;jsessionid=37F51F13172EA58F295A4326C8344527
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samt bygningens betydning for miljøet 
vægtes højere end bygningens tilstand. 

Såfremt en bygning efter ovennævnte 
skala vurderes til karakterne 1-3, regnes 
denne for en bygning med en høj beva- 
ringsværdi, værdierne 4-6 står for mid-
del bevaringsværdi og værdierne 7-9 for 
lav bevaringsværdi. 

Når et hus har status som bevaringsvær-
digt, er det kun bygningens ydre som 
facade, vinduer, døre, tag, kviste og 
skorstene, der er omfattet af bestem-
melserne .

Der vil fremover ske en udpegning af 
bevaringsværdig bebyggelse med et 
interval på 15- 20 år. Gennem lokal- og 
kommuneplanlægning vil der kunne ud-            
peges supplerede bevaringsværdig be- 
byggelse. 

• At fastholde kommunens fysiske kulturarv ved at sikre, at bygninger 
udpeget med høj bevaringsværdi som hovedregel ikke nedrives eller 
kun til- og ombygges så de bærende værdier fastholdes. Dette gælder 
særligt for bygninger opført før 1960. 

• Gennem lokalplanlægning sikre at bevaringsværdige bygninger og kul-
turmiljøer bevares fra helhed til detaljen. 

• Formidle de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer på en interes-
sant og vedkommende måde til alle. 

• Indbyde til mere indledende dialog om fornyelse og udvikling i anvend- 
elsen af bevaringsværdige bygninger, sådan at dette sker med respekt 
for ejernes behov og de bærende arkitektoniske værdier.

MÅLSÆTNINGER FOR BEVARINGSVÆRDIGE 
BYGNINGER:

Majpladsen med Birkerød Kro

De bevaringsværdige bygninger kan ses på kort her

http://kort.rudersdal.dk/spatialmap?&profile=kommuneplantillaeg
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KOMMUNEPLANTILLÆG 6
Kommuneplantillægget omfatter den 
tidligere Birkerød Kommune og fastlæg-
ger en række rammer for bevaringsvær-
dig bebyggelse. 

Formålet med tillægget er at sikre de be- 
varingsværdige bygninger mod ned-
rivning samt bygningsændringer, 
som påvirker og svækker de bærende 
værdier for den enkelte bygning eller det 
bebyggede miljøer.

Bevaringsværdige bygninger udpeget 
i dette tillæg skal indarbejdes i for-
bindelse med den fremtidige lokal- 
planlægning, og bevaringsværdierne 
skal varetages i forbindelse med en kon-
kret ansøgning om byggetilladelse eller 
nedrivning af bebyggelse. 

I forbindelse med lokalplanplanlægning 
i områder, som er udpeget som kultur-
miljø og andre særlige miljøer, kan der 
i lokalplanen yderligere udpeges bevar-
ingsværdig bebyggelse, som er af særlig 
betydning for det pågældende bymiljø.

DIALOG OG KONKRETE BYGGESAGER
Dett er vores mål, at omsorgen for byg- 
ningsbevaring kan varetages gennem 

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

dialog og inddragelse af kommunens 
borgere, grundejerforeninger og rele-
vante interesseorganisationer.

I forbindelse med ansøgninger om 
byggetilladelse eller anmeldelse af ned- 
rivning af bebyggelse varetages og 
administreres vores fælles bygning-
sarv restriktivt. Det vil sige, at der som 
udgangspunkt ikke gives tilladelse til 
nedrivning af bevaringsværdig bebyg-
gelse. Vi indgår gerne i tidlig dialog med 
rådgivere og ejere af bevaringsværdig 
bebyggelse for sammen at finde den 
gode løsning, når der er ønsker om til-
bygning eller bygningsændringer, såsom 
nyt tag eller udskiftning af vinduer. 

RAMMER 
For at tage vare på de bevaringsværdige 
bygninger fastlægges der i kommune-
planen en række rammer, se mod-
stående side. Rammerne skal sikre, at 
bygningerne som udgangspunkt ikke 
nedrives, og at ombygninger og tilbyg-
ninger sker under hensyntagen til byg-
ningernes bærende bevaringsværdi. De 
bærende bevaringsværdier varierer fra 
bygning til bygning. For nogle bygninger 
ligger de bærende værdier i facadens 
særlige komposition, og for andre byg-

RETNINGSLINJER 

I lokalplanlægningen og sagsbe-
handlingen skal der tages vare 
på fredede og bevaringsværdige 
bygninger og byområder.

Bygninger der er udpeget som be- 
varingsværdige må ikke ned rives eller 
ombygges med mindre væsentlige 
interesser kan begrunde det. Det 
skal sikres at bygningsændringer 
og tilbygninger sker i overens-
stemmelse med den enkelte 
bygnings bærende værdier her- 
under oprindelige arkitektur og 
materialevalg.
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ninger er de bærende værdier skabt af 
særlige bygningsdetaljer. En bygning 
kan også have en særlig kulturhistorie 
eller betydning for det sammenhæng- 
ende bymiljø, det indgår i. Derfor vil det 
også variere  fra bygning til bygning, 
hvor meget ombygning en bygning kan 
bære, uden at bygningens bærende be- 
varingsværdier forringes. Det vil således 
altid bero på en konkret vurdering. 

Solfangere og solceller vil ofte ændre 
oplevelsen af en bevaringsværdig bebyg-
gelse, fordi de visuelt opdeler tagfladen 
og bryder med tagfladens materialer. 
Derfor vil der være særlig fokus på 
ansøgninger vedrørende opsætning af 
solfangere/solceller på bevaringsvær-
dige bygninger. 

Bygninger vurderet til en bevaringsværdi 
4 er fine bygninger, som måske igennem 
årene har gennemgået en vindues- 
udskiftning, tagbelægning eller fået 
tilføjet en udestue, hvilket har svækket 
de bærende bevaringsværdier. Omkring 
disse bygninger er der ved ny lokalplan-
lægning og ansøgning om byggetilladelse 
særlig opmærksomhed, fordi der måske 
med relativ få ændringer kan opnås en 
højere bevaringsværdi.  

GENERELLE RAMMER FOR BEVARINGSVÆRDIGE 
BYGNINGER 

Bevaringsværdige bygninger er udpeget på kort. 

Bygninger som er udpeget som værende bevaringsværdige (1-3), må ikke 
nedrives eller ombygges, med mindre væsentlige interesser kan begrunde 
det. Det skal sikres, at bygningsændringer (herunder udskiftning af tage, 
vinduer og døre) og tilbygninger sker i overensstemmelse med den enkelte 
bygnings bærende værdier, herunder oprindelige arkitektur og materialevalg. 

I forbindelse med planlægning indenfor kommunes kulturmiljøer samt øvrige 
særlige miljøer skal der være særlig fokus på bevaringsværdig bebyggelse 
og bebyggelse som understøtter det pågældende miljø, og som gennem 
lokalplanlægning kan udpeges som bevaringsværdigt. 

Bygninger med bevaringsværdi 4 skal vurderes i forbindelse med byggesags-
behandling og ny lokalplanlægning. 

I lokalplanlægning skal der fastsættes bestemmelser, der sikrer en bygnings 
bærende bevaringsværdier; det kan være ved sikring af særlige facadepartier, 
afgrænsning af særlige materiale typer og lignende. 

Solceller og solfangere og lign. må kun monteres på bevaringsværdige bebyg-
gelser og anlæg, hvis dette kan udføres uden at bevaringsværdierne forringes 
herunder bygningens og anlæggenes arkitektur, farver og materialer.

Jægerhytten ved Sjælsø

http://kort.rudersdal.dk/spatialmap?&profile=kommuneplantillaeg
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FORHOLD TIL ANDEN
PLANLÆGNING

LOVGIVNING 
Det fremgår af Planlovens § 11b, stk. 2 
nr. 3, at der i Kommuneplaneplanens 
rammedel kan fastsættes bestemmelser 
om bebyggelsesforhold, herunder ram-
mer for bevaring af bebyggelser eller 
bymiljøer.

Udpegning af bevaringsværdig bebyg-
gelse er endvidere reguleret gennem 
Lov om bygningsfredning og bevaring af 
bygninger og bymiljøer.
(Bygningsfredningsloven, lovbek. nr. 970 
af 28. august 2014.)

Loven har til formål at værne om landets 
ældre bygninger af arkitektonisk, kul-
turhistorisk eller miljømæssig værdi, 
herunder bygninger, der belyser bolig-, 
arbejds- og produktionsvilkår og andre 
væsentlige træk af den samfundsmæs-
sige udvikling.

Bygningsfredningsloven fastlægger i § 
17, at en bygning er bevaringsværdig, jf. 
§ 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som 
bevaringsværdig i en kommuneplan eller 
omfattet af et forbud mod nedrivning i en 
lokalplan eller byplanvedtægt, jf. Plan-
lovens § 15, stk. 2, nr. 14.

En bevaringsværdig bebyggelse skal 
som udgangspunkt bevares. Ved ansøgn-
ing om nedrivning af et bevaringsværdigt 
hus eller bebyggelse, kan kommunen 
hindre nedrivningen og sikre bevarelsen 
ved afslag eller udarbejdelse af en beva-
rende lokalplan.

En ejer af en bevaringsværdig bygning 
må ikke nedrive den uden foregående 
offentlig bekendtgørelse, jf. Bygnings-
fredningslovens § 18. Nedrivningsan-

meldelsen skal bekendtgøres i 4-6 uger, 
så offentligheden har mulighed for at 
fremsætte indsigelser.

KOMMUNEPLAN 2013 
Kommuneplan 2013 udpeger en række 
bevaringsværdige bygninger. Denne 
udpegning omfatter kun den sydlige 
del af kommunen samt enkelte lokal- 
planlagte områder i den nordlige del af 
kommunen. 

Ejendomme som er udpeget som be- 
varingsværdige baserer sig på  Kom-
muneatlas Søllerød samt fra en årlig 
registrering af nybyggeri fra 1993 og 
frem til 2010. 

Kommuneplan 2013 fastlægger følgende 
retningslinjer for kommunens kulturmil-
jøer samt bevaringsværdige bebyggels-
er:

• at der i forvaltningen og formidlingen 
af kulturarven tages vare på fredede 
og bevaringsværdige bygninger 
og byområder, kirker og deres 
omgivelser, fredede fortidsminder, 
sten- og jorddiger, kulturhistoriske 
interesseområder, m.v.                           .  

• at beskrivelserne af kulturmiljøerne 
indgår som en del administrations-
grundlaget for den kommunale 
sagsbehandling,                                   ,            

• at der tages særlige hensyn, når der 
skal ske en forvaltning og formid-
ling af de værdifulde kulturmiljøer, 
som er udpeget i kommuneplanen,   

• at den samlede registrering af be- 
varingsværdige bygninger i hele 

kommunen formidles bredt til 
borgerne og ejerne af bygnin-
gerne og bruges som redskab i 
enkeltsagsbehandlingen, og        og        

• at der i lokalplanlægningen og sags-
behandlingen tages vare på fredede 
og bevaringsværdige bygninger og 
byområder, kirker og deres omgiv-
elser.

Kommuneplanen fastlægger ligeledes 
følgende rammer for bevaringsværdige 
bygninger: 

• Bevaringsværdige bygninger må 
ikke nedrives eller ombygges uden 
tilladelse. Bevaringsværdige byg-
ninger nedrives som hovedregel ikke 
med mindre væsentlige interesser 
kan begrunde det.                            o 

• Solceller og solfangere må kun 
monteres på bevaringsværdige  be- 
byggelser og anlæg, hvis dette kan 
udføres uden at bevaringsværdierne 
forringes.                         ..   

• Solceller og solfangere monteret 
på bevaringsværdige bygninger og 
anlæg skal tilpasses bygningernes 
og anlæggenes arkitektur, farver og 
materialer. 

De eksisterende generelle rammer er 
implementeret i nærværende Kom-
muneplantillæg. 

LOKALPLANER 
Planlovens § 15 stk. 2 litra 15 giver 
kommunen mulighed for, at fastsætte 
bestemmelser i lokalplaner til sikring af 
bevaringsværdig bebyggelse. 
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SCREENING FOR 
MILJØVURDERING

MILJØVURDERING 
Der er gennemført en screening af 
Tillæg 6 til Kommuneplan 2013, i hen-
hold til bekendtgørelse af lov nr. 989 af 2. 
juli 2013 om miljøvurdering af planer og 
programmer.

På baggrund af den gennemførte 
screening konkluderes det, at der ikke 
skal gennemføres en miljøvurdering 
af Tillæg 6 til Kommuneplan 2013, da 
tillægget ikke vurderes at have væsentlig 
indvirkning på miljøet. Planen indeholder 
ikke nøjere arealplanlægning, og inde-
holder alene kortlægning og udpegning 
af eksisterende bevaringsværdig bebyg-
gelse samt fastlæggelse af generelle 
rammer og retningslinjer. 

På baggrund af screeningen er det vur-
deret, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering, jf.§ 3. stk. 2 og jf. § 3. stk. 
1. nr. 1 i Lov om miljøvurdering.

Der kan klages over kommunens afgør-                                                                                    
else om ikke at udarbejde en miljø-
vurdering fra den 4. oktober 2016 til 1. 
november 2016. Se fuld klagevejledning 
i henhold til Planloven i følgebrev. 

Bygninger som er optaget i en bevaren-
de lokalplan kan som hovedregel ikke 
nedrives, og bygningsændringer skal 
godkendes i overensstemmelse med 
lokalplanens bestemmelser og formål.

KULTURMILJØ REGISTRERING 
Kommuneplan 2013 udpeger 37 kultur-
miljøer i kommunen jf. Planlovens § 11a 
stk1, litra 15.

Kortlægningen bygger på deres kultur-
miljømæssige hovedtræk og bærende 
bevaringsværdier, men omfatter bl.a. 
også en beskrivelse af bevaringstilstand, 
sårbarhed, anbefalinger, afgrænsning, 
prioritering og vurdering. 

Registeringen fastlægger endvidere kul-
turmiljøets eventuelle regionale værdi. 

BYGGELOVEN 
Bygningsreglementet 2015 fastlægger i 
§ 7.4 stk. 3, at det for bevaringsværdige 
bygninger er muligt at blive undtaget fra 
bygningsreglementets bestemmelser 
i kap. 7.4.2 (energikravene), og kap. 
8.6.2, stk. 2, hvis det at efterleve kravene 
skønnes ikke at være foreneligt med 
hensynene bag bevaringsbestemmels-
erne. 

Det er en forudsætning at bygningen 
er udpeget som bevaringsværdig i en 
byplanvedtægt, lokalplan, tinglyst be 
varingsdeklaration eller bygninger 
udpeget i kommuneplanen samt byg- 
ninger, der af kulturministeren er 
besluttet udpeget som bevaringsværdige 
i henhold til Bygningsfredningslovens  
§ 19, stk. 1,



10

RUDERSDAL KOMMUNE

KONTAKTINFORMATION:

Rådhuset 
Øverødvej 2
2840 Holte

Telefon   46 11 00 00
Email   byplan@rudersdal.dk


