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Læsevejledning 
Ændringsnotatet er en oversigt over de ændringer, som er foretaget i Forslag 

til Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013.  

 

Ændringsnotatets opbygning følger strukturen i Forslag til Kommuneplan 

2017. Notatet er delt op i 5 afsnit, som knytter sig til De store linjer, Temaer, 

Rammer, Generelle rammer og Områder.  

 

Afsnittene De store linjer, Temaer og rammer er bygget op omkring tabeller 

med 3 eller 4 kolonner. I disse tabeller findes links til indholdet i Forslag til 

Kommuneplan 2017 samt indholdet til Kommuneplan 2013. Det beskrives kort 

hvori ændringen fra Kommuneplan 2013 til Forslag til Kommuneplan 2017 

består.   

 

I afsnittet, Temaer refereres til hvilke bestemmelser i planloven, hvoraf ret-

ningslinjerne følger. Stedvist refereres også til Oversigt over statslige interes-

ser i kommuneplanlægningen 2017. Der refereres til sidstnævnte, hvor disse 

indeholder supplerende oplysninger, som ikke umiddelbart fremgår af lovtek-

sten.  

 

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet på baggrund af LBK nr. 1529 af 

23/11/2015, Bekendtgørelse af lov om planlægning samt Oversigt over statsli-

ge interesser i kommuneplanlægningen 2017, som blev udgivet i december 

2015.  

 

Regeringen påtænker at fremsætte et lovforslag om modernisering af planlo-

ven. Et udkast til lovforslag har været offentliggjort. Såfremt lovforslaget ved-

tages vil lovgrundlaget for kommuneplanlægningen ændres væsentligt på en 

række punkter. Det gælder især forhold omkring detailhandel og landzo-

nen. Det væsentligste politiske grundlag for Kommuneplan 2017 er planstrate-

gi 2015, som uanset eventuelle ændringer af planloven gælder, indtil der 

Kommunalbestyrelsen vedtager en ny planstrategi. 
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De store linjer 
Ændringerne i ”De store linjer” i Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 

2013 er overvejende af strukturel karakter. Herudover er teksten opdateret 

således, at den afspejler de forhold, som gør sig gældende for så vidt angår 

boligtilvækst samt vedtagne politikker og strategier. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændringer Opslag i Kommuneplan 2013 

Hovedtræk i planen Hovedstrukturen er tilføjet et 
afsnit som beskriver de overord-
nede infrastrukturelle sammen-
hænge i kommunen. 

Den forventede by og boligtil-
vækst samt rækkefølgeplanen er 
opdateret.  

Beskrivelse af sammenhængen 
mellem planstrategi og kommu-
neplan er opdateret.  

Forord 

Hovedtræk i kommuneplanen 

Principper for kommunens ho-
vedstruktur 

Visionerne og de overordnede 
mål 

Om planen Redaktionelle ændringer.  Kommuneplanens opbygning  

Anden planlægning  Opdateret jf. ændringer i anden 
planlægning.  

Samarbejdet Greater Copenha-
gen er beskrevet.  

Sammenhænge  

 

 

  

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Visionerne_og_de_overordnede_maal/Hovedtraek_i_Kommuneplan_2013.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Principperne_for_kommunens_hovedstruktur.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Visionerne_og_de_overordnede_maal/Hovedtraek_i_Kommuneplan_2013.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Visionerne_og_de_overordnede_maal/Hovedtraek_i_Kommuneplan_2013.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/de-store-linjer/planens-anvendelse
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/De_Store_Linjer/Kommuneplanens_opbygning.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/de-store-linjer/overordnet-planlaegning
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Sammenhaenge.aspx
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Temaer 
 
Byer og befolkning 

 

Befolkning og boliger 

Befolkning og boliger følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 2: ”Kommuneplanen 

skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige byfor-

mål, f.eks. boligformål, herunder almene boliger, jf. lov om almene boliger mv., 

erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutio-

ner, serviceformål, byomdannelsesområder mv”.   

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Befolkning og boliger I Kommuneplan17 er udpeget en 
række omdannelsesområder jf. 
Planstrategi 2015.  

Området nord for Bregnerødvej er 
udlagt til planlægning af nye almene 
boliger.  

De generelle rammer er suppleret 
med rammebestemmelser for ung-
domsboliger og udstykning. Se 
nærmere om disse ændringer under 
afsnittet ”Generelle rammer”.  

Øvrig tekst er opdateret i forhold til 
nyeste befolkningsprognose, opgø-
relse over antallet og typen af boli-
ger mv.  

Befolkning og boliger 

 

 

Bycentre og detailhandel 

Bycentre og detailhandel følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 3: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, 

herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til sær-

lig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse 

af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og 

maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, 

herunder også for enkeltstående butikker” 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Bycentre og detailhandel Mulighederne for nye former for 
anvendelse af stueetagerne skal 
undersøges og afprøves. 

Enkelte rammebestemmelser er 
ændret. Se afsnit om ændringer 
af rammebestemmelser. 

Detailhandel 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/bycentre-og-detailhandel
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel.aspx
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Trafik 

Trafik følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 4: ”Kommuneplanen skal indeholde 

retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg”.  

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Trafik Indholdet i Kommuneplan17 vedr. 
trafik er opdateret i forhold til kom-
mende trafikhandlingsplan.  

Kommuneplan13s afsnit om trafik 
indeholder retningslinjer for rekrea-
tive stier. Disse og tilhørende kort er 
Kommuneplan17 flyttet til ”Stier og 
motionsruter”.   

Trafik 

 

 

Erhverv 

Afsnittet om erhverv har fået en placering i strukturen på et overordnet niveau, 

med henblik på at fremhæve temaets betydning for kommunens politik, som 

det afspejles i Planstrategi 2015. 

 

Erhverv 

Retningslinjer for erhverv følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 2: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til forskellige 

byformål, f.eks. boligformål, herunder almene boliger, jf. lov om almene boliger 

mv., erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige insti-

tutioner, serviceformål, byomdannelsesområder mv”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Erhverv Retningslinjer og generelle rammer i 
Kommuneplan17 er ændrede i for-
hold Kommuneplan13. 

Omdannelsesområderne Nærum 
Erhvervsby og Birkerød Erhvervsby 
nord for Bregnerødvej indeholder de 
væsentligste ændringer. 

Rammebestemmelserne for enkelte 
erhvervsområder er revideret. Se 
afsnittet om ændringer i rammebe-
stemmelser.  

Redegørelsen i både Kommune-
plan13 og Kommuneplan17 inde-
holder en oversigt over miljøklasser 
for erhverv. I Kommuneplan17 er 
inddelingen i miljøklasser gjort mere 
rummelig, således at den enkelte 
type af erhvervsvirksomhed kan 
ligge inden for flere forskellige mil-
jøklasser afhængig af hvilke miljø-
forbedrende tiltag erhvervsvirksom-

Erhverv 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/trafik
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/erhverv/erhverv
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Erhverv.aspx
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heden gør i forhold til at reducerer 
påvirkningen af omgivelserne.   

 

 

Landområdet 

 

Land- og skovbrug 

Land- og skovbrug følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 9 og 10: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af de jordbrugsmæssige 

interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde land-

brugsområder” og ” Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for belig-

genheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uøn-

sket”.   

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Land- og skovbrug Sammenskrivning af de to temaer 
Jordbrug og Skove. Retningslinjerne 
er uændrede.   

Jordbrug   
Skove 

 

 

Ejendomme i landområdet 

Planloven stiller ikke krav om retningslinjer for dette tema.  

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Ejendomme i landområdet Temaet, ejendomme i landområdet 
er nyt i forhold til Kommuneplan13. 
Det indeholder retningslinjer for 
kommunens landzoneadministration 
af ejendomme i landområdet, som 
svarer til landzonen.  
Kommuneplan13 indeholdt ikke 
retningslinjer for ejendomme i land-
området.  
Under temaet Landområdet i Kom-
muneplan13 er anført, at kommu-
nen i kommende planperiode vil se 
nærmere på retningslinjer for land-
zoneadministrationen. Retningslin-
jerne i Ejendomme i landområdet er 
en følge af dette arbejde.  

Landområdet 

 

 
  

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/Landomr%C3%A5det/land-og-skovbrug
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Jordbrug.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Skove.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/landomraadet/ejendomme-i-landomraadet
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Landomraadet.aspx
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Bevaring og kulturmiljøer 

 

Bevaringsværdige bygninger 

Retningslinjerne for bevaringsværdige bygninger følger af Planloven § 11a stk. 

1. nr. 15: ”Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhi-

storiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer 

og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Bevaringsværdige bygninger Indholdet vedrørende bevarings-
værdige bygninger i Kommune-
plan13 findes under overskriften 
”Kulturmiljøer, bevaring og arkitek-
tur”, fordelt på forskellige sider 
sammen med indhold vedrørende 
kulturmiljøerne. I Kommuneplan17 
er indholdet vedr. bevaringsværdige 
bygninger lagt samlet på samme 
side under overskriften ”Bevarings-
værdige bygninger”.  

Kommuneplan13 indeholder udpeg-
ning af bevaringsværdige bygninger 
på ejendomsniveau for den tidligere 
Søllerød Kommune. Kommune-
plan13 indeholder ikke udpegninger 
af bevaringsværdige bygninger i 
den tidligere Birkerød Kommune.  

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6, 
”for bevaringsværdige bygninger i 
det tidligere Birkerød Kommune” er 
indarbejdet i Kommuneplan17. 
Dette medfører, at der i Kommune-
plan17 er udpeget bevaringsværdi-
ge bygninger på bygningsniveau i 
den tidligere Birkerød Kommune. 
Registrering af bevaringsværdige 
ejendomme 1 – 3 på bygningsni-
veau i den tidligere Søllerød Kom-
mune pågår og forventes indarbej-
det i Kommuneplan17, inden planen 
sendes i høring.  

Kulturmiljøer, bevaring og arkitektur 

 

 

 

Kulturmiljøer 

Retningslinjerne for bevaringsværdige bygninger følger af Planloven § 11a stk. 

1. nr. 15: ”Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhi-

storiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer 

og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier”. 

 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/arkitektur-og-bevaring/bevaringsvaerdige-bygninger
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur.aspx
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Jf. de statslige interesser skal de steder, der er optaget på Unescos Verdens-

arvsliste sikres i kommuneplanerne gennem udlæg af bufferzoner, der skal 

sikre udpegningsgrundlaget.  

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Kulturmiljøer Jægersborg Hegn, er optaget på 
UNESCOs verdensarvsliste. I 
Kommuneplan17 er der formuleret 
retningslinjer for varetagelse af 
interesserne knyttet til området og 
den omkringliggende bufferzone, 
som ligeledes er vist indtegnet på 
kort.  

Retningslinjer og udpegninger vedr. 
kulturmiljøer i øvrigt er alene ændret 
for så vidt angår struktur og mindre 
redaktionelle ændringer.  

Kulturmiljø, bevaring og arkitektur 

 

 

Natur og landskab 

Afsnittet Natur og Landskab er dannet som en del af den nye struktur. Indhol-

det er sammensat af tekst og retningslinjer fra Kommuneplan13. Der er såle-

des tale om redaktionelle ændringer. Den nye struktur skal være med til at øge 

fokus på de grønne omgivelser jf. Planstrategi 2015.  

 

Natur 

Retningslinjerne for natur følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 14: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af naturområder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af poten-

tielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Natur Retningslinjer mv. for natur har 
alene gennemgået redaktionelle 
ændringer.  

I Kommuneplan13 arbejdes, jf. 
tidligere gældende planlov, begre-
berne kerneområder og sprednings-
korridorer. I Kommuneplan17 an-
vendes begreberne områder med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser 
(svarer til kerneområder) samt øko-
logiske forbindelser (svarer til 
spredningskorridorer). 

I Kommuneplan13 er kerneområder 
og spredningskorridorer vist som et 
sammenhængende polygon. Hvilke 
dele af polygonet der er kerneområ-
de, og hvilke der er spredningskor-

Naturværdier 

 

Biologiske kerneområder og spred-
ningskorridorer 

 

 

 

 

 

 

 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/arkitektur-og-bevaring/kulturmiljoeer
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/natur-og-landskab/natur
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Kort_natura_2000_omraader_og_spredningskoridorer.aspx
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ridor, er beskrevet i redegørelses-
teksten.  

I Kommuneplan17 er områder med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser 
(kerneområderne) vist en type poly-
gon og økologiske forbindelser er 
vist som en anden type polygon. 
Det er således muligt direkte af 
kortet at aflæse hvad der er udpeget 
som områder med særlige naturbe-
skyttelsesinteresser, og hvad der er 
udpeget som økologisk forbindelse.    

I Kommuneplan13 er retningslinjer-
ne for natur fordelt på retningslinjer 
for Natura2000 områder samt fælles 
retningslinjer for landskabs-, natur-, 
kultur- og geologiske værdier.  
Sidstnævnte stammer oprindeligt fra 
Regionplan 2005.  

I Kommuneplan17 er retningslinjer-
ne for natur samlet i et sæt retnings-
linjer.  

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer Natura 2000 

Fælles retningslinjer for landskab-, 
natur-, kultur- og geologiske værdier 

 

 

Kystnærhedszonen 

Retningslinjerne for kystnærhedszonen følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 20: 

”Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for arealanvendelsen i kyst-

nærhedszonen …”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Kystnærhedszonen Alene redaktionelle ændringer af 
retningslinjen med henblik på at 
tydeliggøre hvilke hensyn kommu-
nen inddrager i den konkrete plan-
lægning og sagsbehandling for nyt 
byggeri inden for byzonen.  

Kystnærhed 

 

 

Geologi 

Retningslinjerne for geologi følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 17: ”Kommu-

neplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af geologiske bevaringsvær-

dier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Geologi Der er foretaget en redaktionel 
forenkling af retningslinjerne for 
geologi, som tidligere var fordelt på 
retningslinjer for geologiske værdier 
og fælles retningslinjer for land-
skabs-, natur-, kultur- og geologiske 

Geologiske værdier 

Retningslinjer geologiske værdier 

Fælles retningslinjer for landskabs-, 
natur-, kultur og geologiske værdier 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Retningslinjer_Natura_2000.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Faelles_retningslinjer_for_landskabs-_natur-_kultur-_og_geologiske_vaerdier.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Faelles_retningslinjer_for_landskabs-_natur-_kultur-_og_geologiske_vaerdier.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/natur-og-landskab/kystnaerhedszonen
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Retningslinjer_kystnaerhed.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/natur-og-landskab/geologi
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Geologiske_vaerdier.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.netmester.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Geologiske_vaerdier/Retningslinjer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.netmester.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Faelles_retningslinjer_for_landskabs-_natur-_kultur-_og_geologiske_vaerdier.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.netmester.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Faelles_retningslinjer_for_landskabs-_natur-_kultur-_og_geologiske_vaerdier.aspx
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værdier. Sidstnævnte stammer 
oprindeligt fra Regionplan 2005. 

 

 

Værdifulde landskaber 

Retningslinjerne for geologi følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 16: ”Kommu-

neplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af landskabelige bevarings-

værdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder stør-

re, sammenhængende landskaber”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Værdifulde landskaber Der er foretaget en redaktionel 
forenkling af retningslinjerne for de 
værdifulde landskaber. 

I Kommuneplan13 er retningslinjer-
ne for de bevaringsværdige land-
skaber fordelt på retningslinjer for 
”sammenhængende grønne træk” 
samt ”fælles retningslinjer for land-
skabs-, natur-, kultur- og geologiske 
værdier”. Begge stammer oprinde-
ligt fra Regionplan 2005.  

I Kommuneplan17 er de retningslin-
jer som vedrører landskab samlet 
under retningslinjer for værdifulde 
landskaber. 

Sammenhængende grønne træk 

 

Retningslinjer for sammenhængen-
de grønne træk 

Fælles retningslinjer for landskabs-, 
natur-, kultur- og geologiske værdier 

 

 

Fritids- og udeliv 

Fritids- og udeliv indeholder retningslinjer for friluftslivet. Afsnittet er dannet 

som en del af den nye struktur. Indholdet er sammensat af tekst og retningslin-

jer fra Kommuneplan13. Der er således tale om redaktionelle ændringer. Den 

nye struktur skal være med til at øge fokus på ”et aktivt fritids- og udeliv” jf. 

Planstrategi 2015.  

 

Grønne fritidsområder 

Retningslinjerne for natur følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 8: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsfor-

mål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder ”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Grønne fritidsområder ”Grønne fritidsområder” indeholder 
retningslinjer for de grønne fritidsan-
læg, som kommunen rummer – 
golfbaner, kolonihaver, parker og 
nærrekreative områder. Endvidere 
indeholder temaet retningslinjer for 

Kultur og fritid 

Retningslinjer for friluftsanlæg 

Retningslinjer for arealkrævende 
anlæg 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/natur-og-landskab/v%C3%A6rdifulde-landskaber
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Retningslinjer_landskab.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Retningslinjer_landskab.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Faelles_retningslinjer_for_landskabs-_natur-_kultur-_og_geologiske_vaerdier.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Faelles_retningslinjer_for_landskabs-_natur-_kultur-_og_geologiske_vaerdier.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/fritids-og-udeliv/groenne-fritidsomraader
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Retningslinjer/Friluftsanlaeg.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Retningslinjer/Arealkraevende_anlaeg.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Retningslinjer/Arealkraevende_anlaeg.aspx
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varetagelsen af det almene frilufts-
livs interesser i det åbne land. Disse 
følger af Fingerplanens udpegning 
af de grønne kiler, som dækker 
tilnærmelsesvist hele det åbne land 
i Rudersdal Kommune.  

I Kommuneplan13 ligger retningslin-
jerne for de grønne fritidsanlæg 
under ”Serviceområder” mens ret-
ningslinjerne for de grønne kiler, jf. 
Fingerplanen ligger under retnings-
linjer for ”sammenhængende grøn-
ne træk”. 

Retningslinjer for kolonihaver 

Retningslinjer for sammenhængen-
de grønne træk 

 

 

 

Stier og motionsruter 

Retningslinjerne for natur følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 8: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsfor-

mål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder ”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Stier og motionsruter Stier og motionsruter er dannet på 
baggrund af redaktionelle ændrin-
ger.  

Stier og motionsruter i Kommune-
plan17 er en sammenskrivning af 
retningslinjer mv. for ”rekreative 
stier”, som i Kommuneplan13 findes 
under temaet trafik samt tekst ved-
rørende motionsruter og løjper, som 
i Kommuneplan13 findes under 
temaet Serviceområder, Kultur og 
fritid.   

Rekreative stier 

Motionsruter og løjper 

 

 

Blå fritidsområder 

Retningslinjerne for natur følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 19: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kyst-

vande”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Blå fritidsområder Blå fritidsområder er sammenskre-
vet af tekst som i Kommuneplan13 
findes under Serviceområder, kultur 
og fritid dels under afsnittet friluftsliv 
på og ved vandet dels retningslinjer 
for friluftsanlæg.    

Friluftsliv på og ved vandet 

Retningslinjer for friluftsanlæg 

 

 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Retningslinjer/Kolonihaver.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Retningslinjer_landskab.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Sammenhaengende_groenne_traek/Retningslinjer_landskab.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/fritids-og-udeliv/stier-og-motionsruter
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik/Rekreative_stier.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Motionsstier_og_loejper.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/fritids-og-udeliv/blaa-fritidsomraader
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Friluftsliv_paa_og_ved_vandet.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid/Retningslinjer/Friluftsanlaeg.aspx
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Vand og klima 

Afsnittet vand og klima er dannet som en del af den nye struktur. Den ændre-

de struktur skal være med til at øge fokus på rent vand samt klima og miljø jf. 

Planstrategi 2015.  

 

Sø, å og kyst 

Planloven indeholder ikke krav om, at kommuneplanen skal indeholde ret-

ningslinjer for vandkvaliteten af vandet i søer, åer og havet. Derimod stiller 

planloven krav om, at der skal redegøres for planens forudsætninger herunder 

”de i vandplanen fastsatte bestemmelser, der er relevante for planlægningen 

af arealanvendelsen inden for kommuneplanen geografiske område”.  

 

Retningslinjer mv. for sø, og kyst er medtaget i Kommuneplan17 dels for at 

synliggøre de hensyn, som skal tages til vandkvaliteten af overfladevandet ved 

planlægning og administration dels for at tydeliggøre kommunalpolitikernes 

fokus på at forbedre vandkvaliteten i søer og vandløb.   

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Sø, å og kyst Retningslinjer mv. i Kommune-
plan17 er nyt i forhold til indholdet i 
Kommuneplan13.  

Retningslinjer vandmiljø 

 

 

Klimatilpasning 

Retningslinjerne for klimatilpasning følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 18: 

”Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for friholdelse af arealer for ny 

bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, 

når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse…”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Klimatilpasning Kommuneplantillæg nr. 2, ”Klimatil-
pasning” til Kommuneplan 2013 er 
indarbejdet i Kommuneplan17. 

Klimatilpasning 

 

 

Lavbundsarealer  

Retningslinjerne for lavbundsarealer følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 12: 

”Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for lavbundsarealer, herunder 

beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Lavbund    Redaktionelle ændringer lavbundsarealer    

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/vand-og-klima/soe-aa-og-kyst
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe/Retningslinjer.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/vand-og-klima/klimatilpasning
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi/Klimatilpasning.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/vand-og-klima/lavbund
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Naturvaerdier/Beskyttet%20natur%20og%20lavbundsarealer.aspx
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Grundvand 

Jf. de statslige interesser skal kommunerne ved den fysiske planlægning sikre, 

at landets grundvandsressourcer ikke forurenes og dermed sikre beskyttelsen 

a drikkevandsinteresserne.  

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Grundvand Der er alene tale om redaktionelle 
ændringer af retningslinjer mv. 

I Kommuneplan17 er indsat kortlag 
som viser grundvandsdannende 
oplande. 

De grundvandsdannende oplande 
er tilvejebragt ved hjælp af Øre-
sundsmodellen i samarbejde med 
nabokommuner og vandforsynings-
selskaber. De grundvandsdannende 
oplande er således et nyt datasæt til 
brug for kommunens arbejde med 
beskyttelse af grundvandet. Grund-
vandsdannende oplande viser de 
områder, hvor det grundvand, som 
indvindes i grundvandsboringerne 
dannes ved regn, som siver fra 
jordoverfladen til grundvandet.  

Indvindingsoplande er ikke medta-
get i Kommuneplan17, da planlæg-
ning af arealanvendelsen ikke har 
indflydelse på grundvandsdannel-
sen, med mindre der graves hul 
direkte ned igennem de beskyttende 
jordlag.  

Grundvand 

Grundvand retningslinjer 

Grundvand kort 

 

 

Tekniske anlæg 

 

Antennemaster 

Begrebet antennemaster dækker over antenner til mobildækning opsat enten 

på master eller eksisterende bygninger eller anlæg. Planloven indeholder ikke 

direkte krav om, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for antenne-

master.  

De statslige interesser stiller krav om at den kommunale planlægning skal 

tilgodese udbygningen af digital infrastruktur, samt at de kommunale planer 

bør tage højde for etablering af mobilmaster til udbygning af mobilt bredbånd 

og taledækning.  

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Antennemaster Retningslinjer for placering af an-
tenner og master i Kommuneplan17 
er i Kommuneplan13 anført som 

Antennemaster 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/vand-og-klima/grundvand
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe/Grundvand.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe/Grundvand_retningslinjer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Vandmiljoe/Kort%20-%20grundvand.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/tekniske-anlaeg/antennemaster
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Antennemaster.aspx
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redegørelsestekst. Denne ændring 
er foretaget for at synliggøre kom-
munens vægtning af interesser i 
forbindelse med placering af anten-
nemaster.  

Der er herudover alene foretaget 
redaktionelle ændringer af teksten. 

I Kommuneplan17 er udarbejdet et 
kort, som viser placeringen af eksi-
sterende master. I Kommuneplan13 
er ikke tilknyttet kort til antennema-
ster.    

 

 

Energiforsyning 

Planloven stiller ikke krav om at kommuneplanen skal indeholder retningslinjer 

for energiforsyning.  

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Energiforsyning I Kommuneplan17 er foretaget en 
redaktionel revision af retningslinjer 
mv. med henblik på at bringe over-
ensstemmelse mellem kommune-
planens indhold og kommunens 
kommende Klima- og energipolitik 
2016-2021. 

Klima og energi 

 

 

Jordforurening 

Planloven stiller ikke krav om at kommuneplanen skal indeholder retningslinjer 

for jordforurening.  

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Jordforurening Der er alene tale om redaktionelle 
ændringer.  

Jordforurening 

 

 

Affald 

Retningslinjerne for affald følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 6: ”Kommune-

planen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksom-

heder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særli-

ge beliggenhedskrav”. 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Affald I Kommuneplan17 er indsat nye 
retningslinjer for slagger og flyve-
aske.  

Retningslinjerne er herudover uæn-
drede.  

Affald 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/tekniske-anlaeg/energiforsyning
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/tekniske-anlaeg/jordforurening
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Jordforurening/Retningslinjer.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/tekniske-anlaeg/affald
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Affald.aspx
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Redegørelsesteksten er opdateret i 
forhold til kommunens fokus på øget 
genanvendelse.   

 
 

Støj 

Retningslinjerne for støj følger af Planloven § 11a stk. 1. nr. 7: ”Kommunepla-

nen skal indeholde retningslinjer for sikring af, at støjbelastede arealer ikke 

udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse 

kan sikres mod støjgener”. 

 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Støj I Kommuneplan17 er retningslinjer-
ne for støj opdateret for så vidt 
angår denne sætning: ”Støjbelaste-
de arealer må kun udlægges til 
støjfølsom anvendelse, såfremt den 
fremtidige anvendelse sikres mod 
støjgener”. Dette er gjort med hen-
blik på at tydeliggøre hvilke mulig-
heder kommunen har i planlægnin-
gen i forhold til anvendelse af støj-
belastede arealer til støjfølsom 
anvendelse. 

Herudover er alene tale om redakti-
onelle ændringer.  

Kortet som viser støjbelastede om-
råder er i Kommuneplan17 opdate-
ret med støjkonsekvensområder 
omkring Sjælsø Skydebane samt 
Tornevangsvejens Skydebane.    

Støjforebyggelse 

 
 
Serviceområder 

 

Børn og unge 

Planloven stiller ikke krav om at kommuneplanen indeholder retningslinjer for 

børne- og ungeområdet 

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Børn og unge Der er alene tale om redaktionelle 
ændringer med henblik på en for-
enkling af indholdet.     

Børn og unge 

 

Sundhed og omsorg 

Planloven stiller ikke krav om at kommuneplanen indeholder retningslinjer for 

sundheds- og omsorgsområdet.  

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/tekniske-anlaeg/stoej
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Tekniske_anlaeg/Stoejforebyggelse.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/serviceomr%C3%A5der/boern-og-unge
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Boern_og_unge.aspx
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Sundhed og omsorg Der er alene tale om redaktionelle 
ændringer med henblik på en for-
enkling af indholdet.      

Sundhed og omsorg 

 

Kultur og fritid 

Planloven stiller ikke krav om at kommuneplanen indeholder retningslinjer for 

kultur og fritidsområdet.  

Opslag i Kommuneplan 2017 Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 2013 

Kultur og fritid De dele af temaet Kultur og fritid i 
Kommuneplan13 som vedrører 
grønne rekreative områder, stier og 
motionsruter, parker, golf, ridning, 
friluftsliv på og ved vandet, koloni-
haver samt retningslinjer for frilufts-
anlæg og arealkrævende anlæg er 
flyttet til afsnittene Grønne fritidsom-
råder, Blå fritidsområder samt Stier 
og motionsruter i Kommuneplan17. 
Dette er gjort for i Kommuneplan17 
at fremhæve visionen om et aktivt 
fritids- og udeliv fra Planstrategi 
2015.  

For den øvrige tekst er der alene 
tale om redaktionelle ændringer.      

Kultur og fritid 

 
 
  

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/serviceomr%C3%A5der/sundhed-og-omsorg
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Sundhed_og_omsorg.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/serviceomr%C3%A5der/kultur-og-fritid
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Serviceomraader/Kultur_og_fritid.aspx
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Rammer 
Nedenfor beskrives væsentlige ændringer af rammer for lokalplanlægningen.  

Skemaerne med de aktuelle rammeområder indeholder i venstre kolonne links 

til nye rammer i Kommuneplan 2017. Højre kolonne indeholder links til rammer 

i Kommuneplan 2013. De nye formuleringer i rammerne til Kommuneplan 

2017 er fremhævet med kursiv. 

Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2013 vises ikke, idet disse sager allerede er 

færdigbehandlet. I perioden siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009 er der 

vedtaget xx tillæg til kommuneplanen. 

 

 

Boligområder  

 

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

Ramme 

Bi.B67 Ved Frejasvej Ejendommen Frejasvej 12, 3460 
Birkerød overføres fra rammeområ-
de Bi. B3, hvor anvendelsen er fast-
sat til åben lav boligområder, til 
rammeområde Bi.B67 med henblik 
på at muliggøre opførelse af etage 
og tæt lav boliger.  

Ved Solbjærget 
og Bakkevej 

Bi.B3 

Bi.B68 Ved Grøndalsvej Rammeområde Bi.B68, Ved Grøn-
dalsvej (Kajerødgrunden) er udvidet 
mod nord. Herved bliver en del af 
det rekreative område nord for Kaje-
rødskolen, som i dag rummer en 
asfalteret boldbane, en del af ram-
meområdet for Kajerødgrunden. 

Dette er gjort af hensyn til mulighe-
den for at kunne udnytte den første 
del af boldbanearealet, som ligger 
uden for den indre grønne kile til et 
offentligt tilgængeligt friareal i for-
bindelse med ny bebyggelse. Om-
rådet skal således fortsat være ud-
lagt til rekreative formål med offent-
lig adgang med mulighed for indret-
ning af legefaciliteter.  

Ved Grøndals-
vej 

Bi.B68 

Bi.B69 Ved Toftevej Ejendommen Søndervangen 4, 
3460 Birkerød overføres fra ramme-
område Bi.C4 Hovedgaden til nyt 
rammeområde Bi.B69 med henblik 
på at muliggøre tæt lav boliger og 
tekniske anlæg. Dette giver mulig-
hed for en harmonisk afrunding af 
boligbebyggelsen langs Søndervan-
gen op mod Teglporten. I Kommu-
neplan 2013 er Bi.C4 udlagt til dag-

Hovedgaden Bi.C4 

 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440474
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B3.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B3.aspx
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=2440450&lokalplaner=1218294
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B68.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Bi_B68.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440543&lokalplaner=1218206
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Centeromraader/Bi_C4.aspx
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ligvare- og udvalgsvarebutikker, 
publikumsorienteret service, liberale 
erhverv, offentlige formål og boliger.  

Gh.B15 Langhaven  Anvendelsesbestemmelsen ændres 
fra institutionsformål til etageboliger 
og tæt lav boliger med en maksimal 
bebyggelsesprocent på 25% for 
området.  

Skovly Skole-
hjem  

Gh.D2 

Ho.B1 Vasevej  Rammeområdet reduceres, idet 
rækken af ejendomme langs Kon-
gevejen indgår i nyt rammeområde 
Ho.BE6. Se nærmere om begrun-
delse for ændringen og indholdet i 
Ho. BE6 under ”Blandet bolig og 
erhverv” nedenfor.  

Vasevej Ho.B1 

Ho.BE5 Langs Kongevejen Rammeområdet Ho.B32 udgår som 
boligområde og inddrages i ramme-
område Ho.BE5 til blandet bolig og 
erhverv. Se nærmere om begrun-
delse for ændringen og indholdet i 
rammeområde Ho.BE5 under 
”Blandet bolig og erhverv” nedenfor.  

Rude Vang øst Ho.B32 

Næ.B21 Nærumgårdsvej nord Nyt rammeområde, udskilt af 
Næ.B21, Mellem Linde Alle og Næ-
rumgårdvej. Den nye ramme 
Næ.B21 giver mulighed for tæt lav 
boliger. Sammen med de øvrige nye 
rammeområder, Næ.B22 og 
Næ.B23, er dette rammeområde en 
del af realiseringen af omdannel-
sesområde Nærum, som blev udpe-
get i Planstrategi 2015.  

Mellem Linde 
Alle og Næ-
rumsgårdsvej 

Næ.BE1 

Næ.B22 Linde Allé øst  Nyt rammeområde, udskilt af 
Næ.BE1, Mellem Linde Allé og Næ-
rumgårdsvej. Den nye ramme 
Næ.B22 giver mulighed for etable-
ring af etageboliger, ungdomsboli-
ger samt kultur-, fritids- og under-
visningsformål. Sammen med de 
øvrige nye rammeområder, Næ.B21 
og Næ.B23, er dette rammeområde 
en del af realiseringen af omdannel-
sesområde Nærum, som er udpeget 
i Planstrategi 2015. 

Mellem Linde 
Alle og Næ-
rumgårdsvej  

Næ.BE1 

Næ.B23 Linde Allé syd Nyt rammeområde, udskilt af 
Næ.BE1, Mellem Linde Allé og Næ-
rumgårdsvej. Den nye ramme giver 
mulighed for etablering af etageboli-
ger. Sammen med de øvrige nye 
rammeområder, Næ.B21 og 
Næ.B22, er dette rammeområde en 

Mellem Linde 
Alle og Næ-
rumgårdsvej  

 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440334&lokalplaner=1213177
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Gh_D2.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Gh_D2.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440545&lokalplaner=1178689
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Ho_B1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440261&lokalplaner=1213175
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Ho_B32.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440547&lokalplaner=1025113
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440548&lokalplaner=1084112
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440549&lokalplaner=1025113
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Nae_BE1.aspx
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del af realiseringen af omdannel-
sesområde Nærum, som er udpeget 
i Planstrategi 2015. 

SK.B8 Skodsborg Strand-
have   

Bestemmelserne i Kommuneplan 
2013 for SK.B8 ændres med henblik 
på at tilpasse rammen til ny plan-
lægning for Skodsborgparken 8 
(Konkylien). 

Rammen suppleres med en be-
stemmelse om maksimal bebyggel-
sesprocent på 50 % for den enkelte 
ejendom samt maksimalt antal eta-
ger på 3 etager. Anvendelsen udvi-
des til også at omfatte liberalt er-
hverv og publikumsorienteret ser-
vice.  

I Kommuneplan 2013 indeholder 
rammen ikke bestemmelser om 
bebyggelsesprocent og antal etager.  

Skodsborg 
Strandhave 

SK.B8 

 

 

Erhvervsområder 

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

Ramme 

Bi.E14 Ved Klintehøj Vænge  Nyt rammeområde med mulighed 
for erhverv i miljøklasse 1-3. Ram-
meområdet er udskilt at BI.E8 for at 
gøre plads til eksisterende erhverv.  

Ved Bregne-
rødvej  

Bi.E8 

Bi.E15 Ved Datavej  Nyt rammeområde med mulighed 
for erhverv i miljøklasse 1-3. Områ-
det er udskilt af Bi.E8.  

Ved Bregne-
rødvej  

Bi.E8 

Bi.E8 Ved Bregnerødvej  Miljøklassen udvides fra miljøklasse 
2-3 til miljøklasse 1-3. 

Ved Bregne-
rødvej 

Bi.E8 

Bi.E9 Ved Blokken og Klin-
tehøj Vænge  

Miljøklassen udvides fra miljøklasse 
2-4 til miljøklasse 1-4. 

Områdets anvendelse udvides til 
også at rumme administration og 
liberale erhverv.  

I Kommuneplan 2013 rummer om-
rådets anvendelse lettere industri, 
håndværks- og servicepræget virk-
somhed. 

Ved Blokken og 
Klintehøj Væn-
ge 

Bi.E9 

Bi.E4 Ved Toftebakken Miljøklassen udvides fra miljøklasse 
1-2 til miljøklasse 1-4. 

Ved Toftebak-
ken 

Bi.E4 

Bs.E4 Bistrupvej og Bistrup Redaktionel rettelse af fejl: Områ-
dets anvendelse ændres fra blandet 

Ved Bistrupvej Bi.BE1 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440221&lokalplaner=1060975
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440221&lokalplaner=1060975
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Sk_B8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Sk_B8.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440553&lokalplaner=1218101
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440554&lokalplaner=1218101
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440430&lokalplaner=1218101
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440429&lokalplaner=1218101
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440429&lokalplaner=1218101
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E9.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E9.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E9.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440434&lokalplaner=1218029
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E4.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E4.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440337&lokalplaner=1217957
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bs_BE1.aspx
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Have bolig og erhverv til erhverv.  og Bistrup Have 

Ho.E1 Øverød erhvervsom-
råde 

Områdets anvendelse til håndværk, 
lager, værksted, service samt lettere 
industri udvides til også at rumme: 
administration, liberale erhverv  

I bestemmelsen ”Ved en lokalplan 
kan endvidere tillades offentlige 
fællesfunktioner” ændres offentlige 
fællesfunktioner til funktioner.  

Miljøklassen indskrænkes fra miljø-
klasse 1-4 til miljøklasse 1-3. 

Øverød er-
hvervsområde 

Ho.E1 

Næ.E1 Rundforbivej Nord Bebyggelsesprocenten sættes op 
fra 40% til 70% 

Angivelsen af maksimal procentdel 
af grunden der må bebygges, slet-
tes 

Ændringer sker som følge af visi-
onsplanen for Nærum. 

Rundforbivej 
Nord 

Næ.E1 

Næ.E3 Rundforbivej Syd Anvendelse til lager slettes.  

Bebyggelsesprocenten sættes op 
fra 60% til 70% 

Angivelsen af maksimal procentdel 
af grunden der må bebygges, slet-
tes. 

Ændringer sker som følge af visi-
onsplanen for Nærum 

Rundforbivej 
Syd 

Næ.E3 

Næ.E4 Skodsborgvej Vest Anvendelse til lager slettes.  

Bebyggelsesprocenten sættes op 
fra 60% til 70% 

Angivelsen af maksimal procentdel 
af grunden der må bebygges, slet-
tes. 

Ændringer sker som følge af visi-
onsplanen for Nærum 

Skodsborgvej 
Vest 

Næ.E4 

Næ.E5 Skodsborgvej  Maksimal procentdel af grunden der 
må bebygges slettes. 

Ændringer sker som følge af visi-
onsplanen for Nærum 

Skodsborgvej Næ.E5 

Ve.E2 Hotel Marina Området anvendelse udvides, såle-
des at der gives mulighed for boliger 
i begrænset omgang 

Hotel Marina Ve.E2 

 

 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440337&lokalplaner=1217957
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bs_BE1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440416&lokalplaner=1206271
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440416&lokalplaner=1206271
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Ho_E1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Ho_E1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440247&lokalplaner=1086331
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440242&lokalplaner=1177556
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E3.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E3.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440229&lokalplaner=1177556
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E4.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E4.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440253&lokalplaner=1086331
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Nae_E5.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440091&lokalplaner=1177544
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Ve_E2.aspx
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Blandet bolig og erhverv 

 

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

 

Bi.BE1 Ved Kajerødskolen Lettere værkstedsvirksomhed fjer-
nes fra anvendelsen.  

Herved kommer anvendelsesbe-
stemmelsen til at lyde således:  

”Tæt lav boliger og etageboliger. 
Administration og liberale erhverv. I 
tilknytning til en virksomhed kan der 
indrettes en enkelt bolig”. 

Ved Kajerød-
skolen 

Bi.BE1 

Bi.BE2 Ved Kildehøj og Bir-
kerød Kongevej 

Anvendelse udvides til også at om-
fatte administration, liberale erhverv. 

Anvendelsesbestemmelsen kommer 
herved til at lyde således:  

”Administration, liberale erhverv, 
lettere værkstedsvirksomhed samt 
boliger” 

 

Ved Kildehøjvej 
og Birkerød 
Kongevej 

Bi.BE2 

Bi.BE4 Langs Birkerød Kon-
gevej, nord 

Anvendelse udvides til også at om-
fatte administration, liberale erhverv. 

Herved kommer anvendelsesbe-
stemmelsen til at lyde således: 

”Administration, liberale erhverv, 
lettere værkstedsvirksomhed samt 
boliger” 

Langs Birkerød 
Kongevej, nord 

Bi.BE4 

Bi.BE5 Langs Birkerød Kon-
gevej, midt 

Anvendelse udvides til også at om-
fatte administration, liberale erhverv. 

Herved kommer anvendelsesbe-
stemmelsen til at lyde således: 

”Administration, liberale erhverv, 
lettere værkstedsvirksomhed samt 
åben lav boliger” 

Langs Birkerød 
Kongevej, midt 

Bi.BE5 

Bi.BE6 Langs Bistrupvej Anvendelse udvides med admini-
stration, liberale erhverv. 

Herved kommer anvendelsesbe-
stemmelsen til at lyde således: 

”Åben lav boliger. Administration, 
liberale erhverv, mindre håndværks-
virksomheder og lignende under 
forudsætning af, at det ikke medfø-
rer væsentlige genevirkninger i for-
hold til omgivelserne”. 

Langs Bistrup-
vej  

Bi.BE6 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440465&lokalplaner=1218128
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440464&lokalplaner=1218039
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440464&lokalplaner=1218039
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE2.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE2.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE2.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440468
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440468
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE4.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE4.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440467
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440467
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE5.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE5.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440466
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE6.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Bi_BE6.aspx
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Bi.BE8 Ved Stationsvej Nyt rammeområde med mulighed 
for etageboliger, tæt lav boliger og 
erhverv samt privat og offentlig ad-
ministration.  

Rammeområdet udskilles af del af 
rammeområde Bi.D8 i Kommune-
plan 2013. Her udgør området den 
vestlige del af rammeområde Bi.D8 
vest for Rolighedsvej. 

 

Administrati-
onscenteret 
Mantziusgården 

Bi.D8 

Bi.BE9 Nord for Bregnerød-
vej 

Nyt rammeområde med mulighed 
for blandet bolig og erhverv. Der er 
mulighed for at opføre 25% af bolig-
arealet som almene boliger. Ram-
meområdet er i Kommuneplan 2013 
en del af rammeområde Bi.E8.  

Dette nye rammeområde er en del 
af realiseringen af omdannelsesom-
råde Birkerød Erhvervsby, som er 
udpeget i Planstrategi 2015. 

Ved Bregne-
rødvej 

Bi.E8 

Bi.BE10 Ved Tornevangsvej  Rammeområdet ændres fra er-
hvervsområde til blandet bolig og 
erhverv. 

Anvendelsen suppleres med admi-
nistration, liberale erhverv og åben 
lav boliger.  

Herved bliver anvendelsesbestem-
melsen i Kommune 2017 således:  

”Anvendelse til håndværk, admini-
stration, liberale erhverv og åben lav 
bolig”. 

Det fastsætte endvidere at der ikke 
er mulighed for yderligere udstyk-
ning. 

Ved Torne-
vangsvej 

Bi.E7 

Ho.BE1 Østre Pradisvej, 
Hanne Nielsensvej 

Den maksimale bebyggelsesprocent 
for boliger ændres fra 22 % til 30 %. 
Herved får erhverv og boliger sam-
me bebyggelsesprocent.  

Ændres da differentierede de be-
byggelsesprocenter i praksis ikke 
kan administreres. 

Notat tekst slettes.  

Østre Paradis-
vej, Hanne 
Nielsensvej 

Ho.BE1 

Ho.BE5 Langs Kongevejen Rammeområde Ho.BE5 udvides 
med Rude Vang 1-7. Herved bliver 
overensstemmelse mellem de fakti-
ske forhold og planlægningen.  

Langs Konge-
vejen 

Ho.BE5 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440546&lokalplaner=1218411
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Bi_D8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Bi_D8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Bi_D8.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440552&lokalplaner=1218101
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440552&lokalplaner=1218101
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E8.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440431
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E7.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Erhvervsomraader/Bi_E7.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440266&lokalplaner=1177958
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440266&lokalplaner=1177958
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ho_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ho_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ho_BE1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440261&lokalplaner=1213175
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ho_BE5.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ho_BE5.aspx
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Ho.BE6 Langs Kongevejen Nyt rammeområde, udskilt fra ram-
meområde Ho.B1. Rammeområdet 
får følgende anvendelsesbestem-
melser:  

”Administration, liberale erhverv og 
åben lav boliger. Erhverv skal kunne 
indpasses i området uden væsentli-
ge genevirkninger i forhold til omgi-
velserne, og uden at karakteren af 
boligområdet brydes”. 

Vasevej Ho.B1 

Ve.BE1 Marievej, Larsensvej Bebyggelsesprocent for boliger æn-
dres fra 22% til 30%. Herved opnås 
samme bebyggelsesprocent for 
boliger og erhverv. 
Ændres da differentierede bebyg-
gelsesprocenter i praksis ikke kan  

Marievej, Lar-
sensvej 

Ve.BE1 

 

 

Områder til butiksformål 

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

Ramme 

Bi.C3 Ved Birkerød Konge-
vej 

Maks. butiksstørrelse for dagligvarer 
nedsættes fra 3.500 m2 til 2.000 m2 

Ved Birkerød 
Kongevej 

Bi.C3 

Bs.C3 Vasevej Rammeområdet Bs.C2 overføres til 
Bs.C3. Etageantal sænkes til 3. 
Rammebestemmelser for Bs.C3 
fastholdes. Rammeområdet Bs.C2 
udgår. 

Vasevej Bs.C2 

 

 

Områder til offentlige formål 
  

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

Ramme 

Bi.D8 Administrationscen-
tret, Mantziusgården 

Den vestlige del af rammeområde 
Bi.D8 udskilles til boligområde. Den 
resterende del af rammeområdet 
samt bestemmelser er uændret. 

Administrati-
onscentret, 
Mantziusgården 

Bi.D8 

Ho.D6 Skovlyskolen Anvendelsesmulighed udvides til 
også at omfatte offentlig administra-
tion- og boligformål. 

Bebyggelsesprocenten hæves fra 
25% til 35% for området.  

Skovlyskolen  Ho.D6 

 

 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440544&lokalplaner=1178689
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Boligomraader/Ho_B1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440199&lokalplaner=1177570
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ve_BE1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ve_BE1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440462
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440462
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Centeromraader/Bi_C3.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Centeromraader/Bi_C3.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440330&lokalplaner=1218204
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Centeromraader/Bs_C2.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440443&lokalplaner=1205769
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440443&lokalplaner=1205769
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Bi_D8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Bi_D8.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Bi_D8.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440181&lokalplaner=1213523
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Omraader_til_offentlige_formaal/Ho_D6.aspx
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Tekniske anlæg 

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

Ramme 

Hø.T1 Isterød vandværk 

 

Anvendelsen ændres fra vandværk 
til forsyningsvirksomhed og admini-
stration.  

Isterød vand-
værk 

Hø.T1 

 

 

Rekreative områder 

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

Ramme 

Gh.R7 Søllerød Naturpark 
m.v. 

Fritidsanlæg tilføjes under områdets 
anvendelse.  

Søllerød Natur-
park.m.v. 

Gh.R7 

Ho.R9 Næsseslottet Selskabslokaler tilføjes under områ-
dets anvendelse 

Næsseslottet Ho.R9 

 

 

Landområder 

Ramme Opslag i  
Kommuneplan17  

Beskrivelse af ændring Opslag i  
Kommuneplan13 

Ramme 

Sa.L1 

Hø.L2 

Ved Sandbjerg 

Ved Høsterkøb 

Teknisk ajourføring. Sløjfede til- og 
afkørselarealer ved Gøngehusvej 
overføres til rammeområde Sa.L1 
og Hø.L2 

Helsingør Mo-
torvejen 

Næ.T4 

 

  

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440238
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Tekniske_anlaeg/Hoe_T1.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Tekniske_anlaeg/Hoe_T1.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440297
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440297
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440407&lokalplaner=1206272
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Rekreative_omraader/Ho_R9.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440238
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/map/ramme?rammer=2440361
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Tekniske_anlaeg/Nae_T4.aspx
http://kommuneplan.rudersdal.dk/Rammer/Tekniske_anlaeg/Nae_T4.aspx
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Generelle Rammer 
 
Bevaringsværdige bygninger 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Generelle rammer beva-
ringsværdige bygninger 

De generelle rammer for bevaringsværdige 
bygninger er opdateret jf. Forslag til Kom-
muneplantillæg nr. 6, ”for bevaringsværdige 
bygninger i det tidligere Birkerød Kommu-
ne” er indarbejdet i Kommuneplan17. 

Generelle rammer kultur, 
miljø og bevaring 

 

 

Belysning 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Generelle rammer belys-
ning 

  

Følgende del af teksten er flyttet til retnings-
linjer, da denne danner grundlag for land-
zoneadministrationen: ”I områder med store 
natur- og landskabsværdier og i områder, 
hvor det kan give væsentlige gener for om-
kringboende, skal større ovenlysvinduer i 
tage undgås”. 

Generelle rammer kultur, 
miljø og bevaring 

 

 
Klima og energi 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Varmeforsyning i byzo-
neområder 

Følgende tekst udgår, da der ikke længere 
er hjemmel i lovgivningen til håndhævelsen: 
” Ved fremtidig planlægning skal der så vidt 
muligt stilles krav om at nyt byggeri skal 
opføres som lavenergibyggeri med mindre 
det drejer sig om særlige forhold som f.eks. 
tilbygninger til bevaringsværdige eller fre-
dede bygninger, mindre tilbygninger, om-
bygninger, mellemgange og lignende. Ved 
lavenergibebyggelse forstås bebyggelser, 
der opfylder den energiklasse med det la-
veste energiforbrug, fastsat i gældende 
bygningsreglement på tidspunktet for an-
søgning om byggetilladelse”. 

Generelle rammer klima 
og energi 

 

 
Åben lav boligområder 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Generelle_rammer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Generelle_rammer.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/landomraadet/ejendomme-i-landomraadet
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/landomraadet/ejendomme-i-landomraadet
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Generelle_rammer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Kulturmiljoe_bevaring_og_arkitektur/Generelle_rammer.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/tekniske-anlaeg/energiforsyning
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/tekniske-anlaeg/energiforsyning
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi/Generelle%20rammer.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Natur_miljoe_og_bevaring/Klima_og_energi/Generelle%20rammer.aspx
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Genereller rammer åben 
lav boligområder 

Præcisering af bestemmelse vedr. parke-
ring. På hver ejendom skal der anlægges 
mindst 2 parkeringspladser på egen grund. 
Ved samlede bebyggelser . 

Generelle rammer åben 
lav boligområder 

 

 
Etageboliger 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Generelle rammer eta-
geboliger 

(afventer opdatering i 
digital kommuneplan 
2107)  

Præcisering af at tageetager i eksisterende 
etageboliger kan udnyttes til beboelse un-
der forudsætning af, at der på egen grund 
tilvejebringes ovennævnte antal parke-
ringspladser.  

Generelle rammer eta-
geboliger 

 

 

Ungdomsboliger 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Generelle rammer eta-
geboliger 

 

Ny bestemmelser vedr. ungdomsboliger: 

Inden for den enkelte ejendom skal der 
udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 4 
ungdomsboliger og mindst 1 cykelparke-
ringsplads pr. ungdomsbolig. 

 

Ikke eksisterende  

 

 
Udstykning 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Generelle rammer eta-
geboliger 

 

Ny bestemmelse er indsat med henblik på 
at imødegå de mest irregulære udstyknin-
ger, som potentielt kan medføre nabogener, 
markante terrænreguleringer og bryde med 
enkle og karaktergivende strukturer i et 
givet område. Det er strukturer skabt af 
matriklernes form og bygningernes place-
ring på grunden 

I eksisterende åben lav boligområder må 
der ikke gennemføres arealoverførsel, der 
muliggør, at der kan dannes en eller flere 
ekstra grunde, som bryder med den eksi-
sterende matrikelstruktur. 

Ved udstykning til åben lav boligbebyggelse 
skal der på hver grund kunne indtegnes et 

Generelle rammer for 
åben lav boliger 

http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Aaben_lav_boliger.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Aaben_lav_boliger.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Etageboliger.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Etageboliger.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Aaben_lav_boliger.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Aaben_lav_boliger.aspx
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kvadrat på 20 x 20 m indenfor 2,5 m fra 
naboskel og 5 m fra vejskel. 

 Supplerende formulering vedr. koteletgrun-
de: 

For koteletgrunde gælder, at den del af 
grundarealet som ikke er adgangsareal 
(koteletben), skal have en hensigtsmæssig 
form og have et areal på mindst 80% af det 
samlede grundareal. Bredden af adgangs-
arealer skal minimum være 4 m. 

 

Generelle rammer for 
åben lav boliger 

 

 
Fortætning 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Befolkning og boliger - 
retningslinjer fortætning 

Bestemmelsen flyttes til retningslinjer for 
befolkning og boliger.  

Generelle rammer for-
tætning 

 
 
Bycentre og detailhandel 

Opslag i Kommuneplan 
2017 

Beskrivelse af ændring Opslag i Kommuneplan 
2013 

Bycentre og detailhandel 
- retningslinjer for parke-
ring 

De generelle rammer for parkering er flyttet 
til retningslinjeafsnittet for bycentre og de-
tailhandel.  

Generelle rammer parke-
ring 

Bycentre og detailhandel 
- retningslinjer for spille-
haller 

De generelle rammer for spillehaller er flyt-
tet til retningslinjeafsnittet for bycentre og 
detailhandel. 

Generelle rammer spille-
haller 

 

 

Områder  
Kommunens 12 områder er revideret for så vidt angår redaktionelle ændringer. 

Derudover er områderne tilknyttet nye fotos og kort, som underbygger den 

eksisterende tekst. 

http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Aaben_lav_boliger.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Aaben_lav_boliger.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/befolkning-og-boliger
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Fortaetning.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Befolkning_og_boliger/Generelle_rammer/Fortaetning.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/bycentre-og-detailhandel
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/bycentre-og-detailhandel
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/bycentre-og-detailhandel
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Generel_ramme.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Generel_ramme.aspx
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/bycentre-og-detailhandel
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/bycentre-og-detailhandel
http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk/temaer/bysamfundet/bycentre-og-detailhandel
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Generelle%20rammer%20for%20spillehaller.aspx
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Detailhandel/Generelle%20rammer%20for%20spillehaller.aspx

