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HVIDBOG – KOMMUNEPLAN 2017  
Hvidbogen indeholder en redegørelse for kommuneplanens endelige udformning. Der 

redegøres for følgende:  

 samlet oversigt over ændringer i planen som følge af indkomne høringssvar samt 

forvaltningens opfølgning 

 indkomne høringssvar (refereret) 

 kommunalbestyrelsens svar  til indkomne høringssvar 

 integration af de miljøhensyn, som følger af den udarbejdede miljøvurdering, i 

Kommuneplan 2017 

 

Samtlige høringssvar er samlet i deres fulde udstrækning, i ”Forslag til Kommuneplan 2017 

– samtlige høringssvar” 

 

Forløbet af den offentlige høring  
Forslag til Kommuneplan 2017 har været sendt i offentlig høring i perioden 1. februar - 29. 

marts 2017.  

 

Tirsdag d. 28. februar blev afholdt borgermøde, hvor planen blev præsenteret og det var 

muligt at stille spørgsmål. 

 

Rudersdal Kommune har modtaget 95 høringssvar. Høringssvarene fordeler sig således: 

 4 høringssvar fra offentlige myndigheder  

 3 høringssvar fra kommunale politiske partier 

 13 høringssvar fra organisationer og foreninger 

 11 høringssvar fra virksomheder 

 22 høringssvar fra private personer 

 42 høringssvar vedr. Skovlyskolen, fra dels privat personer dels foreninger. 

 

Af de 42 høringssvar, som vedrører Skovlyskolen indeholder to af dem, som har samme 

ordlyd, ialt 481 underskrifter. 

 

Erhvervsstyrelsen repræsenterer statens samlede interesser i kommuneplanlægningen. 

Erhvervsstyrelsen har fremsendt notat med statens bemærkninger samt de aftalte 

ændringer af forslag til Kommuneplan 2017, som er forudsætningen for statens 

godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017. De aftalte ændringsbehov fremhæves i det 

følgende. 
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Oversigt over ændringer  
Samtlige høringssvar med bemærkninger er refereret i afsnittet, ”Referater af samtlige 

høringssvar. De fulde høringssvar er samlet i et selvstændigt dokument ”Forslag til 

Kommuneplan 2017 – samtlige høringssvar”. 

 

Ændringer som følge af aftale med statslige myndigheder 

Erhvervsstyrelsen har fremsat bemærkninger på vegne af en række statslige myndigheder. 

Bemærkningerne er håndteret således, at staten ikke gør indsigelse i forhold til 

Kommuneplan 2017, såfremt de aftalte ændringer gennemføres. De aftalte ændringer 

fordeler sig som beskrevet i det følgende. 

Tema - Grønne fritidsområder 

LINK - Temaet Grønne fritidsområder i Kommuneplan 2017 

Retningslinjerne for Friluftsanlæg i de grønne kiler under temaet Grønne fritidsområder 

suppleres med følgende:  

”de grønne kiler skal administreres i overensstemmelse med Fingerplanens 

regler”.  

 

Tema - Skovrejsning 

LINK - Temaet Land og Skovbrug i Kommuneplan 2017 

Skovrejsningsområder, som er vist på kortet, i den nordlige del af kommunen omkring 

Helsingørmotorvejen, under temaet Land og Skovbrug tages ud af kortet.  

  

Tema - Trafik 

LINK - Temaet Trafik i Kommuneplan 2017 

Retningslinjerne for trafik suppleres med følgende:  

”Gennemkørende trafik skal afvikles af primært Helsingørmotorvejen og 

Kongevejen, Birkerød Kongevej samt delvis Strandvejen. Kommuneplanen 

giver mulighed for at udvide Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm 

Kongevej og Isterød til 6 spor, se kort”. 

 

Redegørelsen for trafik suppleres med følgende:  

”Helsingør Motorvejen (E47), gennemskærer kommunen i nord- /sydgående 

retning mellem Nærum og Isterød. Strækningen mellem Hørsholm Kongevej 

og Egebækvej er udbygget fra 4 til 6 spor. Denne udvidelse planlægges 

forsat mod nord fra Hørsholm Kongevej til Istedrød. Vejdirektoratet er 

myndighed for så vidt angår Motorvejen”. 

 

Kort for trafik suppleres med følgende:  

https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/fritids-og-udeliv/groenne-fritidsomraader
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/Landomr%C3%A5det/land-og-skovbrug
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik


 

 

Arealreservationen til udvidelse af motorvejsstrækningen mellem Hørsholm 

Kongevej og Isterød indtegnes på kortet som ”planlagt udvidelse af 

motorvej”. 

 

De store linjer - Trafik 

LINK – De store linjer /Overordnet planlægning 

Afsnittet, som redegør for arealreservationer som følge af overordnet planlægning, 

suppleres med nedenstående.  

”Kommuneplanen giver mulighed for udvidelse af Helsingørmotorvejen fra 4 

til 6 spor på strækningen mellem Øverødvej og Isterød jf. lov nr. 528 af 26. 

maj 2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej (Gl. 

Holte). Se i øvrigt afsnittet om Byer og Befolkning / Trafik”. 

 

Tema - Natur 

LINK - Temaet Natur i Kommuneplan 2017 

Retningslinjerne for natur suppleres med følgende retningslinje for potentielle økologiske 

forbindelser.  

”Der må ikke foretages ændringer, som overskærer, reducerer eller forringer 

eksisterende og potentielle økologiske forbindelsers biologiske værdi eller 

muligheder for at styrke denne. Såfremt der kan sikres kompenserende 

foranstaltninger kan denne bestemmelse efter en konkret vurdering fraviges”. 

 

Retningslinjerne er udover ovenstående revideret med henblik på en forenkling ved 

sammenskrivning af de oprindelige retningslinjer 2 og 3 til nedenstående formulering. Der 

er alene tale om en redaktionel ændring.  

”Tilstanden og arealanvendelse indenfor Natura 2000-områder, områder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser må ikke 

ændres hvis det forringer områdernes biologiske værdi. Ændringer kan dog 

ske som led i forbedring af områdernes naturværdi eller i helt særlige 

tilfælde, hvor det kan begrundes ud fra overordnede og væsentlige 

samfundsmæssige hensyn, og hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske 

uden at tilsidesætte områdernes biologiske værdi, særligt værdifulde 

sammenhængende helheder eller enkeltelementer”. 

 

Redegørelsen for natur suppleres med følgende begrundelse for hvorfor Kommuneplan 

2017 ikke indeholder retningslinjer for potentielle naturbeskyttelsesområder:  

”Kommuneplan 2017 rummer ikke en udpegning af potentielle 

naturbeskyttelsesområder. På baggrund af den nuværende viden er det 

vurderet, at der ikke er grundlag for at udpege og fastsætte retningslinjer for 

naturområder udover dem, som er omfattet af udpegningerne af 

naturbeskyttelsesområder samt potentielle og eksisterende 

naturbeskyttelsesområder”.   

https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/overordnet-planlaegning
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/natur-og-landskab/natur
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Ændringer som følge af øvrige høringssvar 

Rammeområde Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej 

LINK - Rammeområde Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej 

Rammebestemmelsen for bebyggelsens omfang og udformning revideres således, at 

bestemmelsen, som muliggør maksimal bygningshøjde på 10 m over kote 48 udgår. 

Endvidere udgår fastsættelsen af maksimal højde på 10 meter af rammeområdets 

bestemmelser.  Ordlyden af rammebestemmelserne bliver herefter:  

Bebyggelsens omfang og udformning 

Bebyggelsen vest for Datavej må i en afstand op til 50 meter fra 

Bregnerødvej kun anvendes til erhverv. Maksimalt antal etager er 3, dog med 

mulighed for 4 efter en konkret vurdering. 

Maksimalt antal etager 

3.00 

Maksimal bygningshøjde i meter 

-  

 

Tema- Grønne fritidsområder 

LINK - Temaet Grønne fritidsområder 

Under ”Vi arbejder for” suppleres teksten, ”at gøre natur og landskab tilgængeligt for alle, 

også dårligt gående og kørestolsbrugere” med ”og kørestolsbrugere”. Ordlyden bliver 

herefter:  

”Vi arbejder for, at gøre natur og landskab tilgængeligt for alle, også dårligt 

gående og kørestolsbrugere”. 

 

Endvidere udgår fastsættelsen af maksimal højde til 10 meter af rammeområdets 

bestemmelser.  

 

Tema- Trafik 

LINK - Temaet Trafik i Kommuneplan 2017 

Redegørelsesteksten for trafik suppleres med:  

”Nybygninger, nyanlæg og større ombygninger kvalitetssikres med henblik på 

tilgængelighedskrav. 

Følgende vejledninger og publikationer vedrørende handicaptilgængelighed 

indgår i behandlingen: 

- Bygningsreglement 2010 og SBi-anvisning 230 indeholder krav og 

vejledninger for handicaptilgængelighed til bl.a. ubebyggede arealer.  

- DS-håndbog 105, Udearealer for alle.  

- DS-Håndbog 105.2, Rekreative arealer for alle  

https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3402112&lokalplaner=1218101
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/fritids-og-udeliv/groenne-fritidsomraader
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/bysamfundet/trafik


 

 

- Vejregel, Færdselsarealer for alle  

- Vejregel, Vejvisning for handicappede  

- Vejregel, Akustiske trafiksignaler  

- Vejregel for lydsignaler for blinde og svagsynede  

- Vejledning, Fortove, overgange og lyskryds  

- Vejledning, Udendørs ledelinjetekst om, hvilke regler og anvisninger med et 

tilgængelighedsaspekt, der skal overholdes”. 

 

Tema – Stier og motionsruter 

LINK - Tema Stier og motionsruter 

Kirkestien i Nærum er ved en fejl ikke markeret på kortet under temaet, Stier og 

motionsruter. Strækningen vil blive vist på kortet, som rekreativ sti.  

 

Ændringer som følge af forvaltningens bemærkninger 

Tema – Antennemaster 

LINK - Tema Antennemaster 

Med henblik på at tydeliggøre, at der ved etablering af antennemaster er krav om 

visualisering og vurdering af antennemastens visuelle påvirkning suppleres retningslinjerne 

for indpasning af antennemaster med følgende:  

”Ved placering af antennemaster skal der foretages en vurdering af de 

visuelle påvirkninger”.  

Med henblik på at forenkle formuleringerne og tilpasse beskrivelsen af kommunens 

erhvervsområder og områder til offentlige formål til de faktiske forhold, revideres 

retningslinjerne for placering af antennemaster til følgende:  
”Ved placering af antenner og antennemaster tilstræbes en placering indenfor følgende 

typer af områder, i prioriteret rækkefølge:  

 erhvervsområder 

 områder til offentlige formål af teknisk karakter, som f.eks. brandstationer, vandtårne og 

varmecentraler. 

… 

 

Generelle rammer – tæt lav boliger 

LINK - Generelle rammer tæt lav boliger 

Med henblik på at præcisere hvordan mindstegrundstørrelsen beregnes for tæt lav ønskes 

formuleringen af den generelle ramme for mindstegrundstørrelse formuleres således:  

 

”Grunde må ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse end 400 m
2
. Dog 

kan der udstykkes mindre grunde, såfremt grundens areal og en ideel andel i 

et fælles friareal tilhørende den pågældende bebyggelse er på mindst 400 

https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/fritids-og-udeliv/stier-og-motionsruter
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/temaer/tekniske-anlaeg/antennemaster
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/service/generelle-rammer
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m². I det fælles friareal indgår ikke areal, som i matriklen er udlagt til 

vejareal.”  
 

Generelle rammer – åben lav boliger 

LINK - Generelle rammer åben lav boliger 

Med henblik på at præcisere hvor og hvor store småbygninger der må opføres i åben lav 

boligområder formuleres den generrelle rammebestemmelse for emnet således:  

”Udhuse, brændeskure og lignende småbygninger med et areal på højest 10 

m
2
, skal placeres minimum en meter fra naboskel, må maksimalt have en 

højde på 2,5 meter i en afstand af en meter fra naboskel og det samlede 

areal af småbygnininger må maksimalt være på 20 m
2
”. 

 

Rammeområde Ho.BE1, Østre Paradisvej, Hanne Nielsensvej  

LINK - Rammeområde Ho.BE1  

De foreslåede rammestemmelser vedtages ikke endeligt. Bestemmelserne fra 

Kommuneplan 2013 fastholdes. Se dem her 

 

Rammeområde Ve.BE1, Marievej, Larsensvej 

LINK - Rammeområde Ve.BE1 

De foreslåede rammestemmelser vedtages ikke endeligt. Bestemmelserne fra 

Kommuneplan 2013 fastholdes. Se dem her 

 

Rammeområde Bi.E11, Ved Røsevej 

LINK - Rammeområde Bi.E11 

Rammestemmelsens formulering vedr. stationsnærhed præciseres. Ordlyder bliver 

herefter:  

”Området er stationsnært, men ligger delvis udenfor det stationsnære 

kerneområde. Udenfor det stationsnære kerneområde skal der i 

kommuneplantillæg redegøres for hvilke supplerende virkemidler, der skal 

sikre trafikale effekter svarende til det stationsnære kerneområde” 

 

 

Tema – Kollektiv trafik 

Retningslinjer, kort og redegørelse for kollektiv trafik, som det fremgår af Kommuneplan 

2013, indarbejdes i Kommuneplan 2017. Dette tema er ved en fejl ikke kommet med i sin 

fulde udstrækning i forslag til Kommuneplan 2017. 

Se indhold vedr. kollektiv trafik, i Kommuneplan 2013  

https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/service/generelle-rammer
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401831&lokalplaner=1177958
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ho_BE1.aspx
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401678&lokalplaner=1177570
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Rammer/Blandet_bolig_og_erhverv/Ve_BE1.aspx
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401994
http://kommuneplan2013.rudersdal.dk/Temaer/Bysamfundet/Trafik/Kollektiv_trafik.aspx


 

 

 

De store linjer – forventet by- og boligvækst 

De store linjer - forventet by- og boligvækst 

Beskrivelsen af planlagte antal nye boliger i Ebberød tilpasses de faktiske forhold til 

følgende ordlyd: 

"Ebberød er fortsat et vigtigt område for lokalisering af boliger og 

foranstaltninger for borgere med særlige behov. Der er planlagt opført ca. 69 

boliger til borgere med multible handicap samt ca. 23 plejeboliger til ældre 

borgere. Lokalplanen rummer herudover mulighed for en fremtidig opførelse 

af ca. 16 boliger".  

 

Høringssvar der medfører opfølgende proces 
De planmæssige ændringer, som er skitseret i dette afsnit, forventes fremlagt senere med 

henblik på nærmere analyser, udarbejdelse af forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 samt 

lokalplaner. 

 

Rammeområde Næ.E2, Skodsborgvej Øst 

LINK - Rammeområde Næ.E2, Skodsborgvej Øst 

Kommunalbestyrelsen er indstillet på, efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017, at 

igangsætte en planproces med henblik på at omdanne Næ.E2 til blandet bolig og erhverv 

og revidere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for området.  

 

Der skal i denne proces særligt tages hensyn til fortsat erhvervsanvendelse, boligkvalitet og 

den samlede udvikling af erhvervsområdet i Nærum.   

 

Rammeområde Ve.E1, Ellesøhus 

LINK - Rammeområde Ve.E1, Ellesøhus 

Kommunalbestyrelsen er indstillet på, at igangsætte en planproces med henblik på at 

afklare mulighederne for omdannelse til boligområde og udarbejdelse af eventuel lokalplan.   

 

Rammeområde Ve.C1, Vedbæk Stationsvej 

LINK - Rammeområde Ve.C1, Vedbæk Stationsvej 

Konkret stillingtagen til håndtering af det skitserede behov for udvidelse af eksisterende 

butik, som er indkommet ved høringssvar, kræver en nærmere undersøgelse af 

detailhandelen i Vedbæk, som Kommunalbestyrelsen er indstillet på at igangsætte.  

 

Rammeområde Bi.E2, Ved Grøndalsvej/Kajerødvej 

LINK - Rammeområde Bi.E2, Ved Grøndalsvej/Kajerødvej  

https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/de-store-linjer/vision-og-overordnede-maal
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401770
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401708&lokalplaner=1206242
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3401718&lokalplaner=1206266
https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3402107
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Kommunalbestyrelsen er åben for videre dialog om at muliggøre almene boliger på matr. 

3o, Kajerød By, Birkerød, samt evt. grundsalg af det offentlige p-areal, beliggende 

umiddelbart vest for ejendommen. 

 

Rammeområde Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej  

LINK - Rammeområde Be.BE9 

Kommunalbestyrelsen vil igangsætte konkret planlægning for området.  

 

Omdannelse af daginstitution Eskemosepark 

Kommunalbestyrelsen er indstillet på, at igangsætte en proces med henblik på at afklare 

muligheder for omdannelse til boliger og eventuel udarbejdelse af ny lokalplan.  

 

 

 

  

https://kommuneplan2017.rudersdal.dk/map/ramme?rammer=3402112&lokalplaner=1218101


 

 

Referater af samtlige høringssvar 

Høringssvar fra offentlige myndigheder 

Nr. 1 

Erhvervsstyrelsen  

 

Aftalte ændringer 

A. Fingerplan 2013 – de grønne kiler 

Erhvervsstyrelsen har bemærket, at retningslinjen 

for friluftsanlæg i de grønne kiler ikke er i 

overensstemmelse med bestemmelserne i de 

grønne kiler i Fingerplan 2013.  

 

Den pågældende retningslinje i forslag til 

Kommuneplan 2017 har følgende ordlyd:  

 

”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”. 

 

B. Fingerplan 2013 – Erhvervsområder 

For rammeområderne Næ.E1, Rundforbivej Nord, 

Næ.E3, Rundforbivej Syd, Næ.E4, Skodsborgvej 

Vest og Næ.E5, Skodsborgvej kan der ikke 

planlægges for byfunktioner, som har 

besøgsintentiv anvendelse. Der kan udelukkende 

planlægges for erhvervsbygninger som er mindre 

end 1500 etagemeter indenfor rammeområderne.  

 

 

 

 

 

C. Vejdirektoratet – Helsingørmotorvejen 

Vejdirektoratet har påpeget, at Forslag til 

Kommuneplan 2017 mangler retningslinjer for 

Helsingørmotorvejen samt udvidelse fra 4 til 6 spor 

på strækningen mellem Hørsholm Kongevej og 

Isterød.  

 

 

 

 

A. Fingerplan 2013 – de grønne kiler 

Der er indgået aftale om at retningslinjerne 

tilføjes følgende formulering:  

 

”de grønne kiler skal administreres i 

overensstemmelse med Fingerplanens regler”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Fingerplan 2013 – Erhvervsområder 

De i Fingerplanen fastsatte begrænsninger i 

anvendelse af de nævnte rammeområder 

fremgår allerede at de generelle 

rammebestemmelser for erhvervsområder: 

”Der må ikke planlægges for ny 

kontorbebyggelse over 1500 m
2
 udenfor de 

stationsnære områder”.  

 

Erhvervsstyrelsen har ikke yderligere 

bemærkninger.  

 

 

C. Vejdirektoratet – Helsingørmotorvejen 

Det er aftalt at, temaet Trafik i Kommuneplan 

2017 suppleres med følgende retningslinje og 

redegørelsestekst samt markering på kort.:  

 

Retningslinje:  

”Gennemkørende trafik skal afvikles af primært 

Helsingørmotorvejen og Kongevejen, Birkerød 

Kongevej samt delvis Strandvejen. 

Kommuneplanen giver mulighed for at udvide 
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D Vejdirektoratet – stier 

Vejdirektoratet har noteret sig, at der ikke 

planlægges for nye cykelstier i tilknytning til eller 

på tværs af statsvejnettet (Helsingørmotorvejen). 

 

E. Vejdirektoratet – stier 

Vejdirektoratet har noteret sig at der ikke 

udlægges nye arealer til boligbebyggelse eller 

erhverv.  

 

F. Vejdirektoratet - støj 

Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm 

Kongevej og Isterød til 6 spor, se kort”. 

 

Redegørelsestekst: 

”Helsingør Motorvejen (E47), gennemskærer 

kommunen i nord- /sydgående retning mellem 

Nærum og Isterød. Strækningen mellem 

Hørsholm Kongevej og Egebækvej er udbygget 

fra 4 til 6 spor. Denne udvidelse planlægges 

forsat mod nord fra Hørsholm Kongevej til 

Isterød. Vejdirektoratet er rette myndighed for 

Motorvejen.” 

 

Kort: 

Arealreservationen til udvidelse af 

motorvejsstrækningen mellem Hørsholm 

Kongevej og Isterød indtegnes på kortet som 

”planlagt udvidelse af motorvej”. 

 

Det er aftalt, at der i det indledende afsnit, ”De 

stor linjer/Anden 

planlægning/Arealreservationer” i 

Kommuneplan 2017 tilføjes følgende tekst 

”Kommuneplanen giver mulighed for udvidelse 

af Helsingørmotorvejen fra 4 til 6 spor på 

strækningen mellem Øverødvej og Isterød jf. 

lov nr. 528 af 26. maj 2010 om udbygning af 

Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej (Gl. 

Holte). Se i øvrigt afsnittet om Byer og 

Befolkning / Trafik”. 

 

 

D Vejdirektoratet – stier 

Rudersdal Kommune har ingen bemærkninger 

hertil.  

 

 

E. Vejdirektoratet – stier 

Rudersdal Kommune har ingen bemærkninger 

hertil. 

 

 

F. Vejdirektoratet - støj 



 

 

Såfremt Rudersdal Kommune måtte planlægge for 

ny støjfølsom arealanvendelse i områder nær 

eksisterende støjbelastede veje, bemærker 

Vejdirektoratet, at eventuelle krav om 

støjdæmpning i henhold til lovgivning, lokalplan 

eller andre bestemmelser er Vejdirektoratet – som 

vejmyndighed for Helsingørmotorvejen – 

uvedkommende. Vejdirektoratet 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.  

 

G. Vejdirektoratet – skovrejsning 

Vejdirektoratet har bemærket, at et område i den 

nordlige del af kommunen er udlagt til område, 

hvor skovrejsning er ønsket. Der er sammenfald 

mellem det område, hvor skovrejsning er ønsket 

og Helsingør Motorvejens areal. Vejdirektoratet 

påpeger, at skovrejsningsområdet skal justeres 

således, at der ikke er dette sammenfald. 

Forholdet blev endvidere påtalt i forbindelse med 

Vejdirektoratets bemærkninger til Forslag til 

Kommuneplan 2013.  

 

 

H. Kirkeministeriet – Lokalplanforslag 255, 

Langhaven  

Kirkeministeriet har bemærket at den kongelige 

bygningsinspektør tidligere har udtalt sig om 

byggeriet ved Langhaven. I den forbindelse blev 

den kongelige bygningsinspektør forelagt en plan 

som skitserede byggeri i op til tre etager og en 

maksimal højde på 12,5 meter. I rammeområdet 

for Langhaven i Forslag til Kommuneplan 2017 

gives mulighed for byggeri i 4 etager. Det påpeges 

at en højde på maksimalt 3 etager for nybyggeri 

inden for kirkebyggelinjen på 300 m omkring Gl. 

Holte kirke bør tilstræbes.  

 

Rudersdal Kommune tager Vejdirektoratets 

bemærkning til efterretning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Vejdirektoratet – skovrejsning 

Forholdet blev rettet i Kommuneplan 2013. 

Skovrejsningsområderne blev fjernet i den 

endeligt vedtagne plan. 

Skovrejsningsområderne fremgår desværre af 

Kommuneplanforslag 2017 som følge af en fejl. 

De nævnte skovrejsningsområder tages derfor 

ud af Kommuneplan 2017. 

 

 

 

 

 

H. Kirkeministeriet – Lokalplanforslag 255, 

Langhaven  

Rudersdal Kommune har redegjort for, at der 

alene gives mulighed for 4 etager i eksisterende 

byggeri, ved udnyttelse af tagetagen. Dette 

betyder at nybyggeri fortsat vil blive maksimalt 

12,5 meter højt. 

 

Kirkeministeriet har ikke yderligere 

bemærkninger hertil.  
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I. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen – store 

husdyrbrug 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har bemærket, at 

Rudersdal Kommune ikke udpeger områder, som 

er særligt egnede til lokalisering af store 

husdyrbrug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Forsvarsministeriet – støjkonsekvenszone 

Forsvarsministeriet har bemærket at 

støjkonsekvenszonen omkring Høvelte-Sandholm-

Sjælsmark Øvelsesplads ikke er vist korrekt.  

 

 

 

 

 

 

K. Forsvarsministeriet – økologisk forbindelse 

Forsvarsministeriet har bemærket, at 

Radiokædestation Høje Sandbjerg, matr. nr. 14e, 

Sandbjerg By, Birkerød er omfattet af udpegningen 

af en økologisk forbindelse. Der er tale om en 

eksisterende udpegning og det er derfor ikke 

muligt for Forsvarsministeriet at gøre indsigelse. 

Forsvarsministeriet vil eventuelt senere i 

samarbejde med Miljøstyrelsen tage kontakt til 

Rudersdal Kommune for en drøftelse med henblik 

på områdets udtagning af udpegningerne 

 

 

 

I. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  – store 

husdyrbrug 

Rudersdal Kommune har redegjort for at der 

ikke er grundlag for, at udpege områder til 

lokalisering af store husdyrbrug. Det åbne land i 

Rudersdal Kommune er udpeget som 

bevaringsværdigt landskab, i høj grad omfattet 

af fredninger, udpeget som bevaringsværdige 

kulturmiljøer mv. Endvidere er Rudersdal 

Kommune tæt bebygget.  

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har ikke 

yderligere bemærkninger hertil. 

 

 

J. Forsvarsministeriet – støjkonsekvenszone 

Rudersdal Kommune har redegjort for, at 

støjkonsekvenszonen omkring Høvelte-

Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads er 

indeholdt i kortet, som viser støjpåvirkede 

områder. 

 

Forsvarsministeriet har ikke yderligere 

bemærkninger hertil.  

  

K. Forsvarsministeriet – økologisk forbindelse 

Rudersdal Kommune har noteret sig denne 

bemærkning.   

Nr. 2 

Miljøstyrelsen  

 

Aftalte ændringer 

A Potentielle økologiske forbindelser 

Miljøstyrelsen har bemærket, at det ikke fremgår 

A. Potentielle økologiske forbindelser 

Det er aftalt, at temaet natur suppleres med 



 

 

klart om kommuneplanen indeholder retningslinjer 

for administrationen af de potentielle økologiske 

forbindelser. Der bør indskrives selvstændige 

retningslinjer for de potentielle økologiske 

forbindelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Potentielle naturbeskyttelsesområder: 

Miljøstyrelsen har bemærket at forslaget til 

kommuneplanen ikke indeholder udpegninger for 

potentielle naturbeskyttelsesområder. Såfremt 

Rudersdal Kommune 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. 

nedenstående til retningslinje.  

 

”Der må ikke foretages ændringer, som 

overskærer, reducerer eller forringer 

eksisterende og potentielle økologiske 

forbindelsers biologiske værdi eller muligheder 

for at styrke denne. Såfremt der kan sikres 

kompenserende foranstaltninger kan denne 

bestemmelse efter en konkret vurdering 

fraviges”. 

 

Retningslinjerne er udover ovenstående 

revideret med henblik på en forenkling ved 

sammenskrivning af de oprindelige 

retningslinjer 2 og 3 til nedenstående 

formulering. Der er alene tale om en redaktionel 

ændring.  

 

Tilstanden og arealanvendelse indenfor Natura 

2000-områder, områder med særlige 

naturbeskyttelsesinteresser og økologiske 

forbindelser må ikke ændres hvis det forringer 

områdernes biologiske værdi. Ændringer kan 

dog ske som led i forbedring af områdernes 

naturværdi eller i helt særlige tilfælde, hvor det 

kan begrundes ud fra overordnede og 

væsentlige samfundsmæssige hensyn, og 

hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske 

uden at tilsidesætte områdernes biologiske 

værdi, særligt værdifulde sammenhængende 

helheder eller enkeltelementer. 

 

 

B Potentielle naturbeskyttelsesområder 

Det er aftalt, at kommuneplanens tema ”Natur” 

suppleres med følgende redegørelsestekst:  

 

”Kommuneplan 2017 rummer ikke en 

udpegning af potentielle 

naturbeskyttelsesområder. På baggrund af den 

nuværende viden er det vurderet, at der ikke er 

grundlag for at udpege og fastsætte 

retningslinjer for naturområder udover dem, 
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 som er omfattet af udpegningerne af 

naturbeskyttelsesområder samt potentielle og 

eksisterende naturbeskyttelsesområder”. 

 

Nr. 3 

Miljøstyrelsen II 

 

Aftalte ændringer 

Vedr. bilag IV arter 

Miljøstyrelsen bemærker, at det i kommuneplanen 

bør fremgå at det ikke kun er yngle- og 

rasteområder for bilag-IV arter som er beskyttet jf. 

habitatbekendtgørelsen, men også selve individet, 

som er beskyttet.  

Der er ikke tale om potentielt insigelsesstof, men 

blot en bemærkning.  

Vedr. bilag IV arter 

Rudersdal Kommune tager bemærkningen til 

efterretning. Det fører imidlertid ikke til 

ændringer i kommuneplanen. Det vurderes at 

følgende retningslinje, som findes under temaet 

”Natur”, i tilstrækkeligt omfang tager højde for 

Miljøstyrelsens bemærkning.  

 

”I områder, som vil blive påvirket af planer eller 

projekter, skal kommunen tage hensyn til arter 

omfattet af bilag IV inden for de pågældende 

områder”  

Nr. 4 

Styregruppen for UNESCO verdensarvsarealet, 

Parforcejagtlandskabet 

 

 

Aftalte ændringer 

Retningslinjer for parforcejagtlandskabet 

Styregruppen for Parforcejagtlandskabet arbejder 

på en fælles formulering af retningslinjer for 

parforcejagtlandskaberne, som dækker flere 

kommuner i Nordsjælland. Forslag til fælles 

retningslinjer er fremsendt med henblik på 

indarbejdelse i Kommuneplan 2017.  

Retningslinjer for parforcejagtlandskabet 

Rudersdal Kommune har modtaget forslag til 

fælles retningslinjer for sent i forhold til 

indarbejdelse i Forslag til Kommuneplan 2017. 

De foreslåede fælles retningslinjer vurderes i 

forbindelse med næste kommuneplanrevision 

frem mod Kommuneplan 2021.  

 

 

Høringssvar fra politiske partier  

Nr. 5 

Liberal Alliance v. Elisabeth Ildal  

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Skovlyskolen  

Liberal Alliance ønsker ikke, at der opføres ca. 70 

plejehjemsboliger på den sydlige del af grunden 

ved Skovlyskolen. Arealet skal udlægges til 

idrætsformål og aktiviteter for børn og unge.  

Liberal Alliance foreslår i stedet, at der opføres et 

kombineret plejehjem/hospice med 

træningsfaciliteter på den tidligere Egebækskole 

og dennes arealer.  

A. Skovlyskolen  

Vedrørende etablering af et plejehjem/hospice 

med træningsfaciliteter på den tidligere 

Egebækskole. Området omkring Egebækskolen 

udgør, i Forslag til Kommuneplan 2017 

rammeområde Gh.D5, og er udlagt til offentlige 

formål i form af skole for børn og unge med 

særlige behov, døgninstitution og offentlig 

administration. Området er beliggende i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Vedbæk fundene 

Liberal Alliance ønsker ikke Vedbækfundene flyttet 

fra Gl. Holtegaard. 

 

 

C. Idrætsfaciliteter 

Liberal Alliance ønsker Vedbækområdet optimeret 

mht. idrætsfaciliteter i forbindelse med det nye 

boligområde på Henriksholm, med etablering af 

multibane.   

 

 

landzone, men er omfattet af Lokalplan 216 

med en anvendelse, som er i 

overensstemmelse med kommuneplanrammen. 

Området er derudover omfattet af fredning, 

skovbyggelinje og beliggende i en grøn kile 

fastlagt i Fingerplan 2013 /forslag til Fingerplan 

2017. På denne baggrund vurderes det, at en 

udvidet bebyggelse til plejehjem/hospice med 

træningsfaciliteter ikke er muligt indenfor 

rammerne af den gældende lovgivning og 

fredning.  

 

B. Vedbækfundene 

Kommuneplanen er ikke til hinder for at 

Vedbækfundene bevares på Gl. Holtegaard.  

 

 

C. Idrætsfaciliteter 

Spørgsmålet behandles i forbindelse med 

kulturområdets analyse af behov for 

idrætsanlæg i den samlede kommune.  

Nr. 6 

SF, v. Dorte Nørbo 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Afstand mellem bebyggelse og vejskel  

SF finder afstandskrav på 5 meter mellem 

bebyggelse og skel mod vej urimeligt. 

Afstandskravet bør som udgangspunkt følge 

bygningsreglementets 2,5 meter. Fastsættelse af 

højere afstandskrav kan fastsættes lokalt.  

 

B. Butiksstørrelser 

SF mener, at de øvre grænser for butiksstørrelser i 

bymidter, bydelscentre og lokalcentre bør 

halveres. De i forslaget til Kommuneplan 2017 

fastsatte størrelsesgrænser vil komme til at 

dominere byområderne og gå ud over de 

omkringliggende butikker.  

 

 

 

A. Afstand mellem bebyggelse og vejskel 

Afstandskravet er fastsat på baggrund af et 

ønske om, at bevare et grønt vejbillede i 

kommunen.  

 

 

 

B. Butiksstørrelser 

De eksisterende centre; bymidterne, 

bydelscentrene og lokalcentrene skal fungere 

som midtpunkter i de lokale bysamfund. Det 

kræver, at der ved planlægningen fastsættes 

bestemmelser om placering og størrelse af 

butikker, så der rammes en balance, hvor det er 

attraktivt for butikkerne at etablere sig uden der 

trækkes købekraft fra omkringliggende centre. 

Det er vurderingen, at de nuværende 
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C. Reduktion af CO
2
-udslip 

Kommunens ambition for reduktion af CO
2
 i egne 

bygninger er 15 % i 2021 i forhold til i 2015.  

Indsigelse: Det tal bør ændres, således at man 

opnår reduktion af CO
2
- udslip på minimum 50 %. 

Desuden bør kommunen lave en plan for, hvordan 

man kan opnå CO
2
- neutralitet indenfor en fastsat 

tidshorisont.   

 

butiksstørrelser lever op til denne målsætning.  

C. Reduktion af CO
2
-udslip 

Spørgsmålet behandles i forbindelse med 

kommunens nye Klima- og Energipolitik.  

Nr. 7 

Lokallisten, v. Sten Troelstrup 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Boliger til unge 

Lokallisten påpeger, at der er et stort behov for 

flere ungdomsboliger i Rudersdal. Kommunen bør 

derfor i de kommende års planlægning skabe 

mulighed for og incitamenter til, at der bliver opført 

flere studieboliger til studerende/Ph.d.-studerende. 

F.eks. ved konvertering af nogle af kommunens 

erhvervsområder.  

A. Boliger til unge 

Ønsket om flere boliger til unge kan tilgodeses 

indenfor de rammer, som kommuneplanen 

stiller til rådighed.  

Lokalplan 254, for ungdoms- og studieboliger 

ved Linde Alle i Nærum er netop vedtaget. Den 

giver mulighed for etablering af op til 300 

studieboliger. 

 

 

Høringssvar fra organisationer og foreninger 

Nr. 8 

Vor Frue Kloster 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Forkert adresse 

Vor Frue Kloster påpeger, at adressen for Vor 

Frue Kloster er angivet fejlagtigt til Høsterkøbvej 

5B, og derfor bør rettes til Høsterkøbvej 3. 

A. Forkert adresse 

Vor Frue Klosters bemærkning er efterkommet 

og adressen er rettet til Høsterkøbvej 3.  

Nr. 9 

Pilegårdsparken grundejerforening 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Omfang og højde af bebyggelse 

Pilegårdsparkens grundejerforening er bekymret 

for kommuneplanens forslag om at indrette 

nybyggeri på op mod 270 boliger nord for 

Bregnerødvej på 2 matrikler (matr. nr. 116n og 

115d), der vender ud mod Pilegårdskilen. Særligt 

fordi der er lagt op til en bygningshøjde på op til 

12-15 m = tre-fire etager. Så højt et byggeri vil 

skæmme og decimere det rekreative område. Det 

frygtes, at et højt byggeri med boliger vil påvirke 

A. Omfang og højde af bebyggelse 

Pilegårdsparken er et attraktivt, bynært 

landskabsrum, som i høj grad tjener rekreative 

formål.  

 

Det vil med kommuneplanforslagets 

rammebestemmelser være muligt at opføre ca. 

230 til 270 boliger i hele omdannelsesområdet 

(Bi.BE9). På matr. nr. 116n og 115d forventes 

alene ca. 90 boliger. 



 

 

det naturskønne og rekreative område negativt og 

give det en byparklignende karakter. 

Grundejerforeningen foreslår, at der højest må 

bygges i to etager med en bygningshøjde på 

maksimalt 8,5 meter, svarende til bestemmelserne 

i gældende kommuneplan. Det påpeges 

endvidere, at byggeriet bør trækkes tilbage fra den 

grønne kile. Grundejerforeningen ønsker et 

beplantningsbælte på de nævnte matrikler på 

minimum 10 meter fra skel, bestående af høje 

træer og anden høj beplantning, som kan skærme 

lysforurening fra boligerne. Endvidere bør biler, 

veje og parkering tilrettelægges således, at det 

ikke er synligt fra det grønne område.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny bebyggelse på arealet, der grænser op til 

den grønne kile, bør udformes under 

hensyntagen til naboskabet og bør kunne tilføre 

området større kvaliteter end den eksisterende 

erhvervsbebyggelse. Arkitekturen og 

placeringen af en ny bebyggelse vil have stor 

betydning for, hvordan den visuelle 

miljøpåvirkning vil opleves. 

 

Rammebestemmelsen fastsætter i forslag til 

Kommuneplan 2017 maksimalt antal etager på 

3 dog med mulighed for 4 efter en konkret 

vurdering og den maksimale bygningshøjde er 

fastsat til 10 meter over kote 48.  

 

På basis af den fremsendte indsigelse ændres 

bestemmelsen for bebyggelsens omfang og 

udformning i rammeområde Bi.BE9 nord for 

Bregnerødvej således, at følgende udgår af 

rammen ” Maksimal bygningshøjde er 10 m 

over kote 48.”  

 

Formuleringen bliver herefter: ”Bebyggelsen 

vest for Datavej må i en afstand op til 50 meter 

fra Bregnerødvej kun anvendes til erhverv. 

Maksimalt antal etager er 3, dog med mulighed 

for 4 efter en konkret vurdering”. 

 

Endvidere udgår den fastsættelse af maksimal 

højde på 10 meter af rammeområdets 

bestemmelser. 

 

Placering og højde fastsættes endeligt i 

forbindelse med lokalplanlægning for området, 

og på grundlag af en mærmere vurdering af de 

landskabelige og visuelle forhold. 

 

Den visuelle påvirkning af Pilegårdskilen vil 

være anderledes ved boligudnyttelse end ved 

erhverv. Boligbyggeri vil kunne gives et mere 

roligt udtryk pga. sammenhæng i byggeriet 

udformning og placering. Boligbebyggelse vil 
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B. Arkitektur 

Grundejerforeningen foreslår byggeriet udformet i 

naturmaterialer, så det falder i med området og 

understøtter områdets grønne karakter. Store 

panoramavinduer ud mod kilen bør ikke tillades.  

 

 

 

 

 

 

C. Lavere bebyggelsesprocent 

Grundejerforeningen ønsker 

bebyggelsesprocenten fastholdt på 50 % og ikke 

hævet til 60 %. 

 

 

 

D. Øget belastning af naturområdet 

Grundejerforeningen udtrykker bekymring for, om 

naturen i Pilegårdskilen kan bære det øgede pres 

fra de nye beboere i det nye byggeri og påpeger at 

naturen i kilen er sårbar.  

 

 

E. Urenset spildevand i mosen 

medføre øget  aktivitet og lys om aftenen og i 

weekenderne, men det vurderes, at 

påvirkningen er forventelig i et byområde og 

den vil være begrænset på grund af den tætte 

beplantning i og nord for området.  

 

B. Arkitektur 

Bebyggelsens placering og udformning vil blive 

behandlet i lokalplanlægning. En kommende 

lokalplanlægning skal søge at sikre en 

acceptabel visuel sammenhæng mellem den 

grønne kile og omdannelsesområdet. 

 

Pilegårdskilen skal sikres mod uheldig visuel 

påvirkning fra ny bebyggelse ved en bevaring 

og styrkelse af de eksisterende 

beplantningsbælter. 

 

C. Lavere bebyggelsesprocent 

Ønsket imødekommes ikke.  

Bebyggelsesprocenten på 60 % svarer til 

tætheden i det tilstødende Lions Park og i det 

blandede bolig- og erhvervsområde ved 

Datavej.  

 

D. Øget belastning af naturområdet 

Pilegårdskilen er ikke et område med særlige 

naturbeskyttelsesinteresser, men primært et 

rekreativt område til brug for borgerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Urenset spildevand i mosen 



 

 

Grundejerforeningen udtrykker bekymring for, at 

nyt boligbyggeri vil medføre større udledninger af 

urenset kloakvand til moseområdet i forbindelse 

med overløbsbassiner, der ved kraftige regnskyl 

overbelastes af kloaknettet. Moseområdet i 

Pilegårdskilen er i forvejen under pres med 

hyppige oversvømmelser. 

Såfremt regnvandet bliver ledt direkte til en 

recipient, vil det formentlig medføre hyppige og 

voldsomme oversvømmelser af moseområdet og 

betyde, at stisystemet i området vil blive 

ufremkommeligt i lange perioder.  

Området er udpeget som risikoområde i 

Klimatilpasningsplanen. 

En ny bebyggelse på arealet kan tage højde for 

risikoen ved regn. Der kan endvidere tages 

højde for at yderligere afledning af regnvand til 

kloak undgås, således at kloakken ikke 

belastes yderligere. 

De konkrete foranstaltninger fastlægges først i 

forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan.  

 

Nr. 10 

KAB – Boligselskabet Ekskemosepark 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Øget byggemulighed og rummelighed 

Kommunen har opsagt lejemålet for 

daginstitutionen i Boligselskabet Eskemosepark pr. 

1. marts 2018. Der skal derfor findes en anden 

anvendelse for lejemålet. På den baggrund 

anmodes om, at der åbnes for opførelse af nyt 

byggeri i 2 etager til boligformål.  

 

B. Bevaringsværdi ønskes ophævet eller ændret 

Facadens og bygningens generelle tilstand, dels 

materialevalg bør medføre, at begrænsningerne i 

bevaringsværdigheden lempes, 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 bygningens 

vedligeholdelsesstandard er ringe. Dette har 

kommunen også konstateret ved en besigtigelse.  

 

A. Øget byggemulighed og rummelighed 

I forhold til den samlede bebyggelse ønsker 

Kommunalbestyrelsen ikke på dette sted at give 

mulighed for en fortætning i to etager.  

 

 

 

 

B. Bevaringsværdi ønskes ophævet eller 

ændret 

For daginstitutionen medgiver 

Kommunalbestyrelsen, at bygningen er i dårlig 

stand, men skala, placering og materialer bør 

respekteres, hvis der skal gives mulighed for en 

total renovering.  

 

Kommunalbestyrelsen er indstillet på, at 

igangsætte en proces med henblik på at afklare 

muligheder for omdannelse til boliger og 

eventuel udarbejdelse af ny lokalplan for den 

samlede bebyggelse.  
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Nr. 11 

Friluftsrådet 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Stier 

Friluftsrådet peger på, at det er tydeligt, at der er 

anlagt et omfattende stinet allerede, men det er 

også klart, at der er store huller udover de allerede 

planlagte stier. Friluftsrådet oplyser at man gerne 

stiller sig til rådighed, hvis kommunen ønsker 

hjælp til prioritering af planlagte stier og rådets 

ønsker til nyanlæg.  

 

Friluftsrådet påpeger, at man støtter, at stierne 

både skal kunne anvendes til rekreative formål, og 

i særdeleshed at de også er anvendelige som 

transportstier for gående og cyklister, imellem 

hjem, skoler, idrætsforeninger og arbejdspladser. 

  

B. Ridestier 

Friluftsrådet opfordrer Rudersdal Kommune til at 

sætte fokus på ridestier i det åbne land. Endvidere 

fremhæves, at ridesporten har ønsker om ridespor 

til langtursridning, hvilket er en mangel i dag. 

  

C. Blå aktiviteter – anlæg til sejlads 

Friluftsrådet påpeger at følgende retningslinje: ” I 

Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen kan der ikke 

etableres flere offentlige og kommercielle anlæg til 

sejlads” ikke bør kunne forhindre den organiserede 

sejlsport i at kunne udvide deres anlæg, hvis 

A. Stier 

Friluftsrådets ønske om stinettets anvendelse til 

rekreative formål og som transportstier er i 

overensstemmelse med kommuneplanens 

retningslinjer for stier og motionsruter. 

 

I arbejdet med stinettet, både i forhold til 

prioritering og nyanlæg, ser 

kommunalbestyrelsen gerne, at der indledes en 

dialog med Friluftsrådet. 

 

 

 

 

 

B. Ridestier 

Friluftrådets bemærkninger tages til efterretning 

og bemærkningerne vil indgå i kommunes 

fortsatte arbejde med det reakreative stinet.  

 

 

C. Blå aktiviteter – anlæg til sejlads 

Det vil fortsat være muligt, at udvide allerede 

etablerede offentlige og kommercielle anlæg til 

sejlads, såfremt der foreligger et 

veldokumenteret behov herfor, og det efter en 

konkret vurdering ikke strider mod 



 

 

medlemstilgang skulle gøre det nødvendigt.  

 

D. Blå aktiviteter – anlæg til sejlads 

Friluftsrådet gør opmærksom på, at en revideret 

form af Blå Flag introduceres i løbet af foråret. Den 

reviderede form vil have fokus på nedtoning af 

restriktioner, lettelse af bureaukratiet og øget fokus 

på lokal indflydelse. 

 

E. Blå aktiviteter – Sjælsø 

Friluftsrådet mener at administrationen af den 

rekreative anvendelse af Sjælsø bør overgå til 

Rudersdal Kommune. Gentofte Kommune, som 

ejer søen, anvender den ikke længere til 

drikkevandsinvinding pga. hygiejniske grunde.  

 

 

 

 

 

F. Blå aktiviteter – Shelter 

Friluftsrådet mener at følgende retningslinje: ”Der 

kan etableres støttepunkter for friluftslivet med 

bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer 

og kajakker langs kysten og ved søer, hvor det 

efter en konkret vurdering ikke skader 

beskyttelsesinteresserne”, bør suppleres med 

mulighed for, at etablere shelters ved de primitive 

teltpladser. Friluftsrådet påpeger at shelters har 

haft stor succes på kyststrækninger i Vestsjælland. 

  

G. Grønne fritidsområder – en del af hovedstaden 

Friluftsrådet understreger, at Rudersdal 

Kommunes grønne områder, skovene og 

Mølleådalen udgør et vigtigt grundlag for 

friluftslivet for kommunens borgere og for 

besøgende, særligt fra København. 

  

 

 

 

 

 

beskyttelsesinteresserne. 

 

D. Blå aktiviteter – anlæg til sejlads 

Kommunalbestyrelsen vil være opmærksom på 

muligheden for at anvende Kystflagordningen. 

 

 

 

 

E. Blå aktiviteter – Sjælsø 

Gentofte Kommune/Nordvand har fastlagt 

retningslinjer for sejlads på Sjælsø i forbindelse 

med anvendelsen af overfladevand til 

drikkevand. I henhold til retningslinjerne kan der 

kun sejles med hjemmehørende både på søen. 

 

Kommunen vil overveje, at tage kontakt til 

Nordvand for at høre, om der er ændrede 

muligheder for sejlads. 

 

F. Blå aktiviteter – Shelter 

Etablering af sheltere på primitive teltpladser er 

ikke i strid med retningslinjerne i Forslag til 

Kommuneplan 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Grønne fritidsområder – en del af 

hovedstaden 

Friluftsrådets bemærkning tages til efterretning 

og er i øvrigt i overensstemmelser med 

kommunalbestyrelsens syn på det åbne land i 

Rudersdal Kommune.  

Kommunalbestyrelsen ønsker med 

retningslinjerne for de grønne fritidsområder, at 

styrke anvendelsen af de varierede 

naturområder og kulturlandskaber til 

fritidsaktiviteter og rekreation for borgere og 

besøgende. 
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H. Grønne fritidsområder – tilgængelighed 

Friluftsrådet mener, at Rudersdal Kommune tager 

et for snævert sigte, når vi siger, at vi vil arbejde 

for, at natur og landskab skal være tilgængeligt for 

alle, herunder dårligt gående. Der bør som 

hovedregel også være velegnede forhold for 

kørestolsbrugere.  

 

 

I. Grønne fritidsområder – skydebaner 

Friluftsrådet gør opmærksom på at der ikke må 

fremsættes skærpede krav til skydebaner, i det 

man 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. 

   

 

 

 

J. Grønne fritidsområder – golfbaner 

Friluftsrådet påpeger, at det er vigtigt for det 

almene friluftsliv, at golfbaner betragtes som 

grønne områder og med samme muligheder for 

offentlig færdsel som disse.  

 

 

 

 

 

 

K. Grøn struktur – grænse mellem by og land 

I relation til kommuneplanens beskrivelse af at 

bydannelsen i kommunen er relativt spredt og at 

bygrænserne til det åbne land kan være svære at 

erkende, påpeger Friluftsrådet at man ønsker en 

skarp grænse mellem bysamfund og 

erhvervsområder og det åbne land.  

H. Grønne fritidsområder – tilgængelighed 

Friluftsrådets bemærkning tages til efterretning. 

Under temaet, Grønne fritidsområder suppleres 

nedenstående afsnit med kørestolsbrugere 

således at afsnittet lyder ”Vi arbejder for at gøre 

natur og landskab tilgængeligt for alle, også 

dårligt gående og kørestolsbrugere”.  

 

 

I. Grønne fritidsområder – skydebaner 

Kommunal bestyrelsen er enig i vigtigheden af, 

at jægere nye som rutinerede, har adgang til at 

øve sig, således at anskydninger af vildt, 

nedbringes mest muligt. I forhold til 

reguleringen af støjbelastende aktiviteter, er det 

Miljøstyrelsens vejledende regler der er 

gældende for planlægningen og 

sagsbehandlingen. 

 

J. Grønne fritidsområder – golfbaner 

Furesø Golfklub ligger inden for 

Stavnsholtkilefredningen og Søllerød Golfklub 

inden for fredningen af Søllerød Naturpark. 

Fredningerne sikrer med forskellige 

bestemmelser, at golfbanearealerne skal 

fremstå som åbne landskaber med naturpræg, 

og at offentligheden har adgang til fods på 

golfbanearealerne, bortset fra sandgrave og 

greens. 

 

K. Grøn struktur – grænse mellem by og land 

Kommunalbestyrelsen ønsker at hindre spredt 

og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og at 

fastholde en klar afgræsning mellem by og 

landområde. Retningslinjerne for landområdet 

lægger op til en fortsat restriktiv praksis i 

landzonen, med henblik på at opfylde 

ovenstående målsætning. 

 

Nr. 12 

Handelsstandsforeningen 

Birkerød/Ejerforeningen Birkerød Hovedgade 

 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Tidligere dialog  A. Tidligere dialog 



 

 

I forbindelse med tidligere dialog mellem 

Rudersdal Kommune og foreninger i Birkerød er 

opstået enighed om en formulering af 

”Foreningernes mål for Birkerød Hovedgade” samt 

”Strategi for Birkerød Hovedgade”. Handelsstands- 

og Ejerforeningen efterlyser, at formuleringerne fra 

disse notater indgår i kommuneplanen.  

 

 

 

B. Boligfortætning i Birkerød Bymidte 

I afsnittet ”Forventet by og boligvækst” i 

Kommuneplanen står vedr. Birkerød Bymidte at: 

”Der forventes en boligfortætning af bymidten. Den videre 

lokalplanlægning af området vil konkretisere og præcisere 

udbygningsmulighederne”. 

Handelsstands- og Ejerforeningen foreslår at 

denne tekst suppleres med følgende:  

”I den forbindelse vil det være et vilkår, at 

eksisterende p-pladser, der betjener handelslivet 

på Hovedgaden, ikke formindskes i antal eller på 

anden måde forringes.  

 

 

C. Detailhandel 

Handelsstands- og Ejerforeningen konstaterer at 

afsnittet vedrørende detailhandel figurerer under 

temaet Byer og Befolkning. Det konkluderes på 

denne baggrund at detailhandel prioriteres lavt 

samtidig med at målet om at være landets bedste 

bokommune prioriteres højt. Handelsstand- og 

Ejerforeningen påpeger, at et velfungereende byliv 

hører med til et godt sted at bo. Det foreslås 

derfor, at detailhandelens rolle opprioriteres i 

kommuneplanlægningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Birkerød Bymidte – geografisk afgrænsning 

Kommunalbestyrelsen har ikke tiltrådt de mål 

og den strategi der tidligere er fremsat for 

etableringen af et ”byforum” i Birkerød. Disse 

notater indeholder både elementer som 

Kommunalbestyrelsen er enig og uenig i. Der er 

tillige ikke oprettet et byforum med kommunal 

deltagelse, hvorfor det vurderes at være 

uhensigtsmæssigt at konkrete formuleringer 

udarbejdet i dette regi indarbejdes i 

kommuneplanen. 

 

B. Boligfortætning i Birkerød Bymidte 

Forslaget til supplerende tekst imødekommes 

ikke da Kommunalbestyrelsen finder, at 

hensynet til parkering allerede varetages i 

Kommuneplanens retningslinjer for parkering i 

centerområder, hvor der er fastsat normer for 

etablering af parkeringspladser.  

 

Kommunalbestyrelsen deler foreningernes 

opfattelse af, at boligfortætning i Birkerød 

Bymidte ikke må ske på bekostning af, 

tilstrækkelig og tilgængelig parkering til 

handels- og bylivet i Hovedgaden. 

 

C. Detailhandel 

Velfungerende bycentre og detailhandel er efter 

Kommunalbestyrelsens vurdering en væsentlig 

del af at opnå kommunens målsætning om at 

være en attraktiv bokommune.  

 

Det bemærkes, at det under ”Bycentre og 

detailhandel” beskrives hvad kommunen 

arbejder for, en række retningslinjer og en 

omfattende redegørelse. Det er et af tre 

underpunkter under temaet ”Byer og 

befolkning”  

 

Placeringen af emnet under Byer og befolkning 

er ikke et udtryk for, at Kommunalbestyrelsen 

ikke prioritere detailhandel, men alene et 

spørgsmål om at dette emne vurderes 

velplaceret her. 
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Det påpeges at Rudersdal Kommune bruger 

betegnelsen Birkerød Bymidte for et geografisk 

område, som er mere omfattende end det område 

som Handelsstands- og Ejerforeningen betragter 

som værende en del af Birkerød Bymidte. 

Handelstands- og Ejerforeningen betragter 

rammeområderne Bi.C3 og Bi.C4 som bymidten, 

mens Rudersdal Kommune betragter også 

omkringliggende rammeområder til offentlige 

formål og boligformål som en del af Birkerød 

Bymidte.  (BEMÆRK formuleringen i høringssvaret 

er uklar – nærværende er en fortolkning af 

høringssvaret)  

 

E. Nye anvendelsesformer i stueetagerne 

Under temaet Bycentre og detailhandel står, at 

Rudersdal Kommune vil arbejde for, at 

mulighederne for nye former for anvendelse af 

stueetagerne skal undersøges og afprøves. 

Handelsstands- og Ejerforeningen foreslår at 

teksten ændres til: ”I de dele af bymidterne, 

bydelscentrene eller lokalcentrene, hvor 

forudsætningerne for fortsat opretholdelse som 

handelsgade ikke påregnes at være til stede, kan 

mulighederne for nye former for anvendelse af 

stueetagerne undersøges og afprøves”.  

 

 

F. Udvikling af Birkerød Bymidte 

Under temaet Bycentre og detailhandel står, at 

Rudersdal Kommune vil arbejde for, at Birkerød 

bymidte udvikles yderligere med boliger, butikker 

og byfunktioner.  

Handelsstands- og Ejerforeningen foreslår denne 

formulering ændret til: ”Strøggadedelen af 

Birkerød Hovedgade, dvs. strækningen mellem 

Pengetorvet og Netto/Apoteket, opretholdes som 

en handelsgade med dagligvarehandel 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 udenfor 

p-ringen”.  

 

 

D. Birkerød Bymidte – geografisk afgrænsning 

Birkerød Bymidte er efter 

Kommunalbestyrelsen mere og andet end de 

rammer der er udlagt til centerformål (Bi.C3 og 

Bi.C4). Bymidten er hele den centrale del af 

Birkerød, herunder bl.a. Birkerød Kirke, 

Præstegårdshaven, Birkerød Station, 

Hovedbiblioteket, Mantziusgården m.v.  

 

Kommunalbestyrelsen finder ikke grundlag for, 

at ovennævnte funktioner ikke omtales som 

værende en del af bymidten i Birkerød. 

 

 

 

 

E. Nye anvendelsesformer i stueetagerne 

Ændringsforslaget imødekommes ikke. Der er 

efter Kommunalbestyrelsens vurdering behov 

for at undersøge mulighederne for at revidere 

anvendelsesbestemmelserne i alle kommunens 

centerområder. 

 

Det understreges, at det fortsat er en 

prioritering for Kommunalbestyrelsen at sikre, at 

kommunens bycentre er attraktive områder for 

handel. Det er imidlertid vigtigt for den 

fremtidige planlægning, at det nye butiks- og 

servicekoncepter kan muliggøres i 

centerområderne.  

 

F. Udvikling af Birkerød Bymidte 

Ændringsforslaget imødekommes ikke. Det er 

kommunalbestyrelsens vurdering, at den 

eksisterende formulering er tilstrækkelig, og at 

indsnævring af boligfortætning til konvertering 

af tidligere kontorarealer og nybyggeri uden for 

parkeringsringen vil være for begrænsende for 

fremtidig lokalplanlægning. 

 

 



 

 

 

G. Nærum som bymidte 

Handelsstands- og Ejerforeningen påpeger at 

Rudersdal Kommune reelt kun har to bymidter, 

Birkerød og Holte. Handelsstands- og 

Ejerforeningen påpeger, at Nærum består af to 

adskilte handelssteder, med en indbyrdes afstand 

på ca. 950 meter, hvor der ligger erhverv. Det 

påpeges at bestræbelserne på at binde de to dele 

sammen til et samlet detailhandelsområder er 

udsigtsløst idet den indbyrdes afstand er for lang 

og konkurrencen fra Lyngby er for tæt på.  

 

Det foreslås, at der ændres i formuleringen i 

redegørelsesteksten under temaet Byliv og 

Detailhandel, som i dag ser således ud: 

”Detailhandelsstrukturen fastholder et hierarki af 

centertyper, som er spredt ud på de forskellige 

bysamfund, således,  

 at bymidterne og bydelscentrene tilgodeser 
behovet for en god forsyning af dagligvarer 
og udvalgsvarer”  

 

Denne formulering skal erstattes af:  

”Detailhandelsstrukturen fastholder et hierarki af 

centertyper, som er spredt ud på de forskellige 

bysamfund, således, 

 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 

 at bymidterne Birkerød og Holte 
tilgodeser behovet for en god forsyning 
med dagligvarer og en god forsyning 
med udvalgsvarer”.    

 

H. Opdeling af Hovedgaden  

Rudersdal Kommune definerer rammeområderne 

Bi.C3 samt Bi.C4 som Birkerød Bymidte. 

Handelsstands- og Ejerforeningen mener ikke, at 

dette er en hensigtsmæssig afgrænsning af 

bymidten i det området i sin helhed ikke kan 

karakteriseres som en bymidte og fordi de 

fremtidige muligheder ikke er ens på hele 

 

 

 

 

 

 

G. Nærum som bymidte 

Ændringsforslaget imødekommes ikke. Nærum 

Hovedgade er udpeget som bymidte i 

Landsplandirektivet om beliggenheden af 

bymidter, bydelscentre og aflastningsområder til 

detailhandel i hovedstadsområdet. Det er efter 

Kommunalbestyrelsens vurdering relevant at 

fastholde bymidte status i Nærum. 

Kommunalbestyrelsen finder, at der fortsat er et 

stort potentiale for at udvikle erhvervsområdet 

mellem de to handelsområder for herigennem 

at opnå en sammenhængende bymidte. 
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strækningen. Man mener at strækningen 

Netto/Apoteket og Pengetorvet realistisk set kan 

fastholdes som en handelsgade og gågade, mens 

det ikke er tilfældet for den resterende strækning.   

 

 

I. Revideret detailhandelsanalyse 

De tal som gengives i Kommuneplanen en fra 

detailhandelsanalyse 2010. Handelsstands- og 

Ejerforeningen foreslår at der gennemføres en 

opdatering af detailhandelsundersøgelse for 

Rudersdal Kommune. For Birkerød mener 

Handelsstands- og Ejerforeningen, at der bør 

arbejdes med den under G. beskrevne opdeling af 

Hovedgaden.  

 

H. Opdeling af Hovedgaden 

Rammeområderne Bi.C3 og Bi.C4 udgør den 

del af Birkerød bymidte, hvor det er muligt at 

etablere butikker. Jf. punkt D anvender 

Kommunalbestyrelsen en bredere forståelse 

Birkerød bymidte end foreningerne foreslår.  

 

Det er derudover Kommunalbestyrelsens 

vurdering at muligheden for butikker i både 

Bi.C3 og Bi.C4 bør fastholdes for at sikre 

fleksibilitet i fremtidig lokalplanlægning og et 

varieret butiksudbud.  

 

 

I. Revideret detailhandelsanalyse 

Opgørelsen over arealer til butiksformål er 

opdateret for så vidt angår etableringen af en 

ny dagligvarebutik i Gl. Holte, men bygger 

derudover på tal fra detailhandelsanalyse 

gennemført i 2011. Kommunalbestyrelsen 

vurderer, at tallene fortsat er grundlæggende 

retvisende, men det vil i den kommende 

planperiode blive vurderet om der er behov for 

gennemførelsen af en ny analyse af 

detailhandlen i Rudersdal Kommune. 

Nr. 13 

Handicaprådet 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Tilgængelighed 

Handicaprådet mener, at kommuneplanen skal 

indeholde bestemmelser om, at 

tilgængelighedsregler og anvisninger overholdes.  

 

Rådet mener, at det ikke alene er de lovpligtige 

regler, der skal overholdes, men også andre regler 

og anvisninger med et tilgængelighedsaspekt bør 

overholdes.  

Herudover mener Handicaprådet, at 

kommuneplanen skal beskrive, at Rudersdal 

Kommune følger nybygninger, nyanlæg og større 

ombygninger for at sikre, at regler og anvisninger 

overholdes. 

 

A Tilgængelighed  

Handicaprådets bemærkninger tages til 

efterretning. I redegørelsen til trafikafsnittet 

under Byer og befolkning indsættes tekst om, 

hvilke regler og anvisninger med et 

tilgængelighedsaspekt, der skal overholdes. 

Endvidere beskrives at nybygninger, nyanlæg 

og større ombygninger kvalitetssikres med 

henblik på tilgængelighedskrav. Følgende tekst 

indsættes:  

 

Nybygninger, nyanlæg og større ombygninger 

kvalitetssikres med henblik på 

tilgængelighedskrav. 

Følgende vejledninger og publikationer 

vedrørende handicaptilgængelighed indgår i 



 

 

behandlingen: 

- Bygningsreglement 2010 og SBI-anvisning 

230 indeholder krav og vejledninger for 

handicaptilgængelighed til bl.a. ubebyggede 

arealer.  

- DS-håndbog 105, Udearealer for alle.  

- DS-Håndbog 105.2, Rekreative arealer for alle  

- Vejregel, Færdselsarealer for alle  

- Vejregel, Vejvisning for handicappede  

- Vejregel, Akustiske trafiksignaler  

- Vejregel for lydsignaler for blinde og 

svagsynede  

- Vejledning, Fortove, overgange og lyskryds  

- Vejledning, Udendørs ledelinjetekst om, hvilke 

regler og anvisninger med et 

tilgængelighedsaspekt, der skal overholdes. 

 

Nr. 14 

Boligselskabet Birkebo 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Ændret anvendelse Bi.E2 (se kort) 

Boligselskabet Birkebo ønsker 

rammebestemmelserne for Bi.E2 (Kajerødvej ) 

ændret.  

Anvendelsen ønskes ændret fra nuværende 

erhverv til boliger. Bebyggelsesprocenten ønskes 

øget fra nuværende 40 % til 65 %. Mindste 

grundstørrelsen sat ned fra nuværende 1200 m
2
 til 

1000 m
2
. 

 

Boligselskabet ønsker på ejendommen Kajerødvej 

5 A, at etablere seks almene udlejningsboliger i 

stueetagen med en gennemsnits størrelse på 53,5 

m2.  

 

Baggrunden for de ønskede ændringer er, at 

Boligselskabet Birkebo ønsker at nedlægge et 

tomt erhvervslejemål, der gennem årene har været 

svært at udleje, og som påfører den almene 

boligafdeling Birkebo et betydeligt økonomisk tab.  

 

Boligselskabet anmoder endvidere om adgang til 

at erhverve den kommunalt ejede p-plads der 

ligger vest for ejendommen.  

Omdannelse af den omtalte ejendom til boliger 

vil være i overensstemmelse med de 

grundlæggende principper for udlæg af boliger 

og fastholdelse af erhverv i området.  

 

Omdannelse af den omtalte ejendom 

harmonerer med udformning, den nuværende 

anvendelse med boliger på 1. sal, orientering 

og beliggenhed på Kajerødvej 5 og 5a, på matr. 

nr. 3o Kajerød by, Birkerød. 

 

Kommunalbestyrelsen er som følge heraf åben 

for videre dialog om ny planlægning for, at 

muliggøre almene boliger samt evt. grundsalg 

af det offentlige p-areal, beliggende umiddelbart 

vest for ejendommen.  
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Nr. 15 

Yachtklubben Furesøen 

Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte 

 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Mulighed for ombygning 

Yachtklubben Furesøen anmoder om, at 

Kommuneplan 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. 

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 skabe bedre plads til disse faciliteter ønskes 

følgende: 

 

 Nyindrette klubbens 1. sal med bl.a. etablering af 
større kviste. 

 Inddrage loftarealet over den nuværende 
bådehal til undervisningslokaler inklusiv 
udvidelse med kviste.  

 Eventuelt at flytte klubhusets bådehal inklusiv 
værksted. 

 Forny klubbens skurkompleks og i den 
forbindelse øge lofthøjden sådan, at bådehal 
funktionen kan placeres her.  

 Ændre opvarmningsformen. 

 Supplere med ekstraisolering.  

 

A. Mulighed for ombygning 

Yachtklubben Furesøen ligger i landzone og er 

omfattet af arealfredningen, Furesøparken. 

Området er endvidere omfattet af 

Fingerplanens grønne kiler samt 

søbeskyttelseslinjen, omkring Furesøen.   

 

Kommuneplanens bestemmelser er underlagt 

den overordnede planlægning i form af 

Fingerplanens bestemmelser for de grønne 

kiler, fredningens bestemmelser og 

søbeskyttelseslinjen.  

 

En ændring af kommuneplanens retningslinjer 

og rammebestemmelser vil ikke ændre på 

Yachtklubbens muligheder.  

 

Spørgsmålet bliver behandlet i dialog med 

forvaltningen.  

 

 

 



 

 

 

Nr. 16 
Danmarks Naturfredningsforening 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Byggemuligheder tæt ved Stavnsholtkilen. 
DN ønsker en nedsættelse af byggemulighederne, 
specielt i omdannelsesområdet Bi.BE9, ud mod 
Pilegårdskilen på grund af områdets landskabelige 
kvaliteter og biologiske mangfoldighed. 
Bebyggelsesprocenten foreslås fastholdt på 50 eller 
nedsat til 30, og etageantallet ønskes nedsat specielt 
ud mod det fredede område.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Skovrejsning, landzonesager og landbrug  

DN noterer sig at det åbne land i vidt omfang skal 

friholdes for yderligere skovrejsning og at spredt 

og uplanlagt byudvikling skal undgås igennem en 

fortsat restriktiv landzonepraksis. 

Det påpeges at landbrugsdrift ikke altid medvirker 

til at sikre landskabelige og kulturhistoriske 

værdier. 

 

C. Fra driftsplaner til plejeplaner 

DN bifalder målsætningen om at styrke den 

biologiske mangfoldighed og naturkvalitet for 

næsten alle områder i kommunen. 

A. Byggemuligheder tæt ved Stavnsholtkilen. 

Der henvises til forslag til svar til indsigelse nr. 

9.  

 

Kommunalbestyrelsen forventer, at den 

kommende lokalplanlægning for 

omdannelsesområdet vil sikre større kvalitet i 

mødet mellem byområdet og Pilegårdskilen end 

den nuværende situation.   

 

Uanset at Pilegårdskilen er en del af fredningen 

af Stavnsholtkilen, er området ikke udpeget 

som hverken område med særlige 

naturbeskyttelsesinteresser, som økologisk 

forbindelse eller Natura2000 område. Området 

er et bynært, attraktivt, rekreativt landskab, som 

også skal kunne fungere som fritidslandskab. 

 

B. Skovrejsning, landzonesager og landbrug 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fra driftsplaner til plejeplaner 

Rudersdal Kommunes Park- og Naturpolitik 
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DN ønsker målsætningen udmøntet i et 

paradigmeskift fra simple driftsplaner til 

plejeplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Biodiversitetspolitik  

Det foreslås, at der udvikles en generel 

biodiversitetspolitik for hele kommunens areal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kommunal og statslig planlægning 

DN bifalder oprettelsen af økologiske forbindelser, 

og ønsker udvikling af reelle fauna- og 

florapassager. 

 

DN efterlyser et større engagement fra 

kommunens side til at sætte dit præg på 

handleplanerne for Natura 2000-områderne.  

Der efterlyses endvidere bedre sammenhæng 

mellem og planlægning af de statslige og 

kommunale områder. 

 

 

F. Øget tilgængelighed 

Der ønskes visioner om øget tilgængelighed og 

naturforhold langs kysten og søbredder. 

 

 

indeholder følgende målsætninger, som 

vurderes at være i tråd med DNs visioner for 

området. Rudersdal kommune vil arbejde for: 

 At variere plejeniveauerne i byernes parker og 
grønne områder 

 At pleje parker og grønne områder uden brug 
af pesticider 

 At forny bevoksninger og træer i byerne, så 
de understøtter en varieret flora og fauna 

 

 

 

 

 

 

D. Biodiversitetspolitik 

På kommunens hjemmeside redegøres for de 

mål og indsatser, som Rudersdal Kommune 

arbejder med for at øge den biologiske 

mangfoldighed af planter, dyr og levesteder i 

vores parker og naturområder.   

 

Forslaget giver ikke anledning til ændringer af 

kommuneplanen. 

 

 

E. Kommunal og statslig planlægning  

Forslaget tages til efterretning, men giver ikke 

anledning til ændringer af kommuneplanen. 

 

Det skal bemærkes, at kommunen i 

udarbejdelsen af plejeplaner for større fredede 

arealer, indgår i tætte samarbejder med 

relevante parter. Plejeplanen for Søllerød 

Naturpark udarbejdes i samarbejde med 

Naturstyrelsen og plejeplanen for 

Stavnsholtkilen i samarbejde med Furesø 

Kommune. Klubber og private lodsejere 

inddrages efter behov.  

 

F. Øget tilgængelighed 

Afsnittet om Blå fritidsområder er et udtryk for, 

at Rudersdal Kommune ønsker at sætte øget 

fokus på kommunens blå elementer som en del 

af det rekreative tilbud. Generelt har Rudersdal 



 

 

 

 

 

 

G. God økologisk tilstand i vandområderne 

DN påpeger at henvisningen til indsatsplanerne i 

vandområdeplanen er utilstrækkelig i forhold til at 

skabe forudsætningerne for god økologisk tilstand 

i kommunens vådområder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Stiforbindelser 

DN bifalder kommuneplanens afbalancering af 

interesser i relation til grønne fritidsområder. 

DN foreslår, at kommuneplanen indeholder en 

konkret handlingsplan for videreudvikling af 

grønne stiforbindelser. 

 

I. Affaldsområdet 

DN ønsker på affaldsområdet visioner, der rækker 

udover nationale bestemmelser. 

 

 

J. Stilleområder 

DN ønsker konkretisering af stilleområders 

udstrækning. Der ønskes borgerinddragelse. 

Kommune fokus på offentlighedens adgang til 

naturen også, de blå naturområder.  

 

 

G. God økologisk tilstand i vandområderne 

Kommunen har den 4. maj 2017 sendt 

Spildevandsplan 2017 i offentlig høring til den 

29. juni 2017. Spildevandsplanen forholder sig 

indsatsprogrammerne formuleret i statens 

vandområdeplaner. Rudersdal Kommune 

ønsker at fastholde og forbedre miljøtilstanden i 

kommunen. Vandkvaliteten og den biologiske 

mangfoldighed i søer og vandløb skal 

forbedres, og kommunen skal klimasikres, så 

den fortsat er robust over for de ændringer, vi 

er begyndt at se.  

 

Af spildevandsplanens afsnit ”Planlægning og 

prioritering af forsyningens indsats” fremgår det, 

at forsyningen i løbet af de kommende år skal 

udarbejde områdeplaner, som blandt andet 

sikrer forbedring af vandmiljøet i 6 prioriterede 

områder. Søllerød Sø og Vejlesø udgør det 

højest prioriterede område. 

 

H. Stiforbindelser 

Kommuneplanen indeholder ingen konkrete 

handlingsanvisninger for realisering af stinettet. 

Den konkrete realisering af stiplanen 

fastlægges i forbindelse med vedtagelse af 

budgettet. 

 

 

I. Affaldsområdet 

Ønsket er noteret i relation til den fremtidige 

affaldsplanlægning. Kommuneplanen fastsætter 

udelukkende retningslinjer for placering af 

affaldsanlæg.  

 

J. Stilleområder 

Der knytter sig ingen retningslinjer til 

stilleområderne. Det skal overvejes om en 

præciseret udpegning aktivt kan indgå i 
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interesseafvejningen i brugen af det åbne land. 

Et fremtidigt planarbejde med begrænsning af 

støj vil som minimum involvere høring af 

borgerne.   

Nr. 17 

Birkerød Sogns Menighedsråd 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Frihold arealer for nyt byggeri 

Menighedsrådet gør opmærksom på, at Birkerød 

Kirkes omgivelser herunder kirkegården, er sikret 

gennem en fredning som skal sikre, at der ikke 

opføres skæmmende bebyggelse.  

Menighedsrådet kan således ikke acceptere, at 

der opføres bebyggelse på bagsiden Hovedgaden 

og med indskrænkning af p-pladser til følge. Det 

bemærkes at 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. Endvidere udgør området omkring 

Politiparken og Præstegårdshaven et væsentlig og 

attraktiv område, der skal værnes om, således at 

grønne og luftige miljøer fastholdes og ikke 

erstattes af tæt bebyggelse.  

 

B. Høsterkøb Kirke m.fl.  

Finder at Høsterkøb kirke, sognehus og 

præstebolig på Gøngehusvej, bør betegnes som 

bevaringsværdig. 

A. Frihold arealer for nyt byggeri 

Med forslag til Kommuneplan 2017 ændres der 

ikke på bestemmelserne i rammenummer 

Bi.C4, som de omtalte p-pladser er en del af, i 

forhold til Kommuneplan 2013. Det er vigtigt for 

Kommunalbestyrelsen, at bevaringsværdi og 

fredet byggeri, herunder Birkerød Kirke samt 

rekreative kvaliteter respekteres. Eventuelt 

nybyggeri skal derfor også tilpasses de 

eksisterende forhold og vise hensyn herfor. 

Derudover skal der fortsat sikres tilstrækkelig 

og tilgængelig parkering til Birkerød bymidte, 

herunder aktiviteter i Birkerød Kirke.  

 

 

 

 

 

B. Høsterkøb Kirke m.fl.  

I forbindelse med endelig vedtagelse af 

Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013, 

er præsteboligen Gøngehusevej 288 vurderet 

med høj bevaringsværdi kategori 3 og er 

således udpeget som bevaringsværdig. Hvilket 

tillige fremgår af det tilhørende kort.  Selve 

kirken er sikret af anden lovgivning (Lov om 

folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde). 

 

Nr. 18 

Nordsjællands Landboforening 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Udvikling i landbruget 

NOLA ønsker, at det flere steder i kommuneplanen 

fremhæves, at Rudersdal gennem planlægning og 

administration garanterer rammer for en 

tidssvarende udvikling i landbruget. 

 

 

A. Udvikling i landbruget 

Landbruget i Rudersdal har en høj andel af 

deltids- og fritidsbrug, som 

kommunalbestyrelsen ønsker at sikre en 

fornuftig drift og udvikling af. Retningslinjerne 

for landbrug skal sikre, at der altid vil være en 

passende afstand mellem eksisterende 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Landbruget, fødevarer, energi og rekreative 

tilbud 

Landbruget er en vigtig aktør, når det gælder en 

række attraktive og rekreative tilbud til borgerne, 

som f.eks. ridesport, lokalt producerede fødevarer 

og adgang til det åbne land i skel og på markvej. 

NOLA foreslår, at der arbejdes visionært med 

lokalt producerede fødevarer på institutionerne, 

skolehaver ud fra princippet ”fra have til mave” og 

energi baseret på lokalt produceret biomasse, 

affald og andre restprodukter. 

 

C. Opfordring til dialog 

NOLA påpeger, at det er nødvendigt med en 

samforvaltning af de forskellige interesser i det 

åbne land, og opfordrer til god dialog for de bedste 

løsninger. 

 

 

 

 

 

D. Bevaringsværdig kulturarv 

NOLA anerkender kommunens ønske om at 

fastholde og udvikle kulturarven, men påpeger 

samtidig, at hensyntagen til bevaringsværdige 

bygninger ikke må stå i et dominerende misforhold 

til den erhvervsmæssige nødvendige udvikling af 

landbruget. Dyrevelfærdskrav og miljø- og 

klimarigtig energihåndtering kan afstedkomme 

landbrug og ny, miljøfølsom anvendelse. 

Retningslinjerne for landbrugsejendomme skal 

sikre, at erhvervsmæssigt nødvendige 

driftsbygninger og tilknyttede boliger som 

udgangspunkt indrettes i eksisterende 

bebyggelse, og at eventuelt nyt 

landbrugsbyggeri tager højde for landskab, 

topografi, arkitektur, kulturmiljø og omgivelser. 

Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at 

retningslinjerne giver mulighed for, at der kan 

findes løsninger, der både tilgodeser 

landbrugets udviklingsbehov og ønsket om at 

passe på kvaliteterne i det åbne land. 

 

 

B. Landbruget, fødevarer, energi og rekreative 

tilbud 

Kommunalbestyrelsen støtter på flere måder 

visionerne for en bæredygtig og moderne 

bokommune og indgår gerne i en dialog med 

NOLA om konkrete muligheder i forhold til det 

lokale landbrug, gerne på tværs af 

kommunegrænser. 

 

 

 

 

C. Opfordring til dialog 

Kommunalbestyrelsen er enig i, at der skal ske 

en samforvaltning af forskellige interesser og 

tilstræber at det sker gennem fastlæggelse af 

retningslinjer, planlægning og sagsbehandling. 

Forvaltningen tilstræber i den konkrete 

sagsbehandling, at have en god forhåndsdialog 

og forventningsafstemning om 

løsningsmuligheder og sagsforløb. 

 

D. Bevaringsværdig kulturarv 

Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at det 

i de fleste konkrete sager er muligt at tage 

hensyn til både bevaringsværdier og 

opfyldelsen af bestemmelser om dyrevelfærd 

og energikrav. 
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behov for ændring, nedrivning eller nyopførelse af 

byggeri, hvilket skal komme klarere til udtryk i 

kommuneplanen. 

Nr. 19 

Trørød Grundejerforening 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Grundejerforeninger finder, at forslag til 

Kommuneplan 2017 indeholder en række gode 

forslag som foreningen kan tilslutte sig.  

 

A. Udtykningsbestemmelser 

Grundejerforeningen støtter de ændrede rammer 

for udstykning og tilslutter sig, at etablering af 

tagterrasser ikke må medfører indbliksgener for 

nabogrundene samt at fornyelse af bygninger skal 

ske i respekt for eksisterende forhold.  

 

B. Fortætning 

Grundejerforeningen ser med bekymring på den 

tætte bebyggelse af området omkring Trørød, 

herunder byggeriet ved Henriksholm, Trørødlund, 

Gæsligehaven og nu planer om bebyggelse af 

arealerne omkring Skolehjemmet Skovly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Afskærmning mod vej 

Grundejerforeningen påpeger, at den øgede 

trafikbelastning foranlediger at mange grundejere 

bygger mure/ faste hegn langs vejen, hvilket er en 

trussel mod Trørøds åbne og grønne karakter. 

Finder det derfor positivt, at kommuneplanforslaget 

åbner op for fartdæmpende foranstaltninger på en 

række vejstrækninger. Påpeger endvidere, at et 

 

 

 

 

A. Udtykningsbestemmelser 

Bemærkningen tages til efterretning.  

 

 

 

 

 

B. Fortætning 

Ny planlægning vil altid ske på basis af en 

vurdering af området karakter og eksisterende 

værdier herunder de omgivende boligområder.   

Vedrørende udbygningen af Skovly. I 

Kommuneplan 2013 var området udlagt til 

offentlige formål med en bebyggelsesprocent 

på 40. Området udgør rammeområde Gh.B15 i 

Forslag til Kommuneplan 2017 med en 

bebyggelsesprocent på 25. For området er 

offentliggjort et forslag til Lokalplan 255, som 

fastlægger en bebyggelsesprocent på 22, 

hvilket er lavere end de omkringliggende tæt lav 

boligområder. Endvidere kan nævnes, at den 

sydlige og nordvestlige del af Henriksholm i 

kommuneplanrammen, er fastlagt med en 

bebyggelsesprocent på henholdsvis 14 % og 16 

%, hvilket er lavere end de omkringliggende 

åben lav boligområder.  

 

C. Afskærmning mod vej 

Forslag til Kommuneplan 2017 fastlægger at 

der arbejdes for at bevare et grønt og åbent 

udtryk i kommunens boligområder, hvilket 

understøttes af de generelle rammer som 

fastlægger, at hegn mod vej skal etableres som 

levende hegn. Dog kan der mod støjbelastede 



 

 

udviklet stinet samt velfungerende kollektiv trafik, 

også på tvær af kommuen, er en væsentlig faktor i 

forhold til begrænsning af biltrafikken. 

 

D. Klimatilpasning 

Finder det positivt, at der er fokus på 

klimatilpasning især med henvisning til, at Trørød 

er udpeget som et risikoområde.   

 

 

 

E. Historisk arkiv i Nærum 

Finder at der kunne være mere fokus herunder 

ressourcer til det Historiske arkiv i Nærum og 

påpeger, at arkivet er nøglen til forståelse af 

kommunes historie.  

 

 

 

 

 

F. Trørød erhvervsområde 

Grundejerforeningen ønsker at Trørød 

erhvervsområde integreres mere i byen, med 

henblik på at tiltrække videnserhverv og foreslår, 

at der etableres gæstelejligheder i lighed med 

Nærum.     

 

vej (overstiger miljøstyrelsens vejledninger) 

etableres støjafskærmning.  

 

 

D. Klimatilpasning 

Grunderejerforeningens bemærkninger tages til 

efterretning.  

 

 

 

 

E. Historisk arkiv i Nærum 

Kommunen har i 2010 udarbejdet en 

temapolitik om kulturarv, med særligt fokus 

Rudersdal Museer, som fastlægger, at en af de 

fem kerneværdier er indsamling med henblik på 

at sikre et mangfoldigt og repræsentativt udsnit 

af spor efter samfundsudviklingen inden for 

hele Rudersdal Kommune, hvilke understøtter 

grundejerforeningens bemærkninger.  

 

F. Trørød erhvervsområde 

Erhvervsområdet omkring Skelstedet og 

Stubbeled i Trørød er et blandet 

erhvervsområde med mulighed for placering af 

virksomheder inden for miljøklasse 1-3. 

Området har idag en overvægt af videns 

erhverv i form af medico virksomheder. 

Kommunen har den 29.03.2017 vedtaget 

Erhvervs- og væksstrategi 2017-2018 se 

www.rudersdal.dk/files/media/2017/16/15244_e

rhvervs_vaekststrategi02a4_2.pdf?search=erhv

ervs . En af indsatserne i strategien er at 

understøtte mere levende og attraktive 

byområder, samt at der skabes erhvervsmiljøer, 

hvor virksomheder og byfunktioner kan profitere 

af hinanden, hvilket understøtter 

grunderejerforeningens bemærkninger om en 

øget synergi mellem erhverv og bysamfundet.  

Nr. 20 

Holte Roklub 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Der pågår i øjeblikket en byggesag om bedre 

udnyttelse af klubhusets tagetage til tidssvarende 

Holte Roklubs bygninger ligger i landzone og er 

omfattet af arealfredningen, Furesøparken. 

http://www.rudersdal.dk/files/media/2017/16/15244_erhvervs_vaekststrategi02a4_2.pdf?search=erhvervs
http://www.rudersdal.dk/files/media/2017/16/15244_erhvervs_vaekststrategi02a4_2.pdf?search=erhvervs
http://www.rudersdal.dk/files/media/2017/16/15244_erhvervs_vaekststrategi02a4_2.pdf?search=erhvervs
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træningsfaciliteter. Der udestår imidlertid 

nedenstående.  

 

 

A. 25 parkeringspladser 

Holte Roklub ønsker at få mulighed for at etablere 

25 simple parkeringspladser på stabilgrus i 

lysningen foran klubhuset.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Nyt bådhus 

Holte Roklub ønsker endvidere mulighed for at 

etablere et bådhus syd for klubhuset, når der 

måtte opstå behov for det.  

 

 

Området er endvidere omfattet af 

Fingerplanens grønne kiler samt 

søbeskyttelseslinjen, omkring Furesøen.  

 

A. 25 parkeringspladser 

Forvaltningen har været i dialog med DN 

Rudersdal om indholdet i en fredning og 

arbejder nu på et udkast til fredningsforslag for 

Frederikslund Skov. Fredningsforslaget vil give 

mulighed for etablering af de ønskede 

parkeringsmuligheder. Det vil komme til at 

omfatte skovarealerne på begge sider af S-

banen, jf. beslutningsreferaterne fra 

Byplanudvalgets behandling af sagen på 

møderne den 10. juni 2016 og 11. maj 2016. 

 

B. Nyt bådhus  

Ønsket om at kunne etablere et bådhus syd for 

klubhuset vil blive taget med i arbejdet med 

udkast til fredningsforslag. 

 
 

Høringssvar fra virksomheder 

Nr. 21 

PFA ejendomme A/S 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Ændret anvendelse Bi.E2 Ved 

Grøndalsvej/Kajerødvej 

Birkerød Kongevej 150, Birkerød (matr. nr. 2aem, 

Kajerød, Birkerød). 

PFA ønsker ikke en antennemast placeret på 

deres matrikel.  

Der opleves faldende efterspørgsel på kontorer 

og erhvervslokaler i området. Ejendommen har i 

dag 20 % tomgang og yderligere 15% er på vej. 

PFA ønsker rammeområdets anvendelse ændret 

til blandet bolig og erhverv, med mulighed for 

etablering af tæt lav boliger, etageboliger, 

administration, liberale erhverv, kursus- og lettere 

håndværksvirksomhed samt antennemaster og 

tekniske anlæg.   

A. Ændret anvendelse Bi.E2 Ved 

Grøndalsvej/Kajerødvej 

Kommunalbestyrelsen kan ikke imødekomme 

PFAs ønske om at muliggøre etablering af 

boliger i hele rammeområdet, pga. områdets 

beliggenhed ved Kongevejen og heraf følgende 

støj. 

 

Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde, at 

erhvervsbebyggelse placeres mellem 

boligområder og Birkerød Kongevej, for at 

skærme boligområder fra vejstøj. 

 

Rudersdal Kommune ønsker endvidere at 

fastholde erhverv i området, da det er beliggende 

i et Stationsnært område, indenfor en radius af 

1.200 m fra Birkerød Station.  



 

 

 

 

 

Nr. 22 

Dansk Supermarked 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Udvidelse af Netto, Vedbæk Stationsvej 5-7 

Kommunen anmodes om, at revidere 

kommuneplanforslaget således at Netto kan 

udvides. Dansk Supermarked opridser to 

scenarier, der er beskrevet i det følgende. Disse 

skal ikke betragtes som de eneste mulige for 

Dansk Supermarked, men som forslag. 

  

Scenarie 1: Netto ligger i dag på matr. nr. 2bl, 

Vedbæk By, Vedbæk. Det foreslås, at en del af 

nabomatriklen matr. nr. 2bc, Vedbæk By, 

Vedbæk arealoverføres til førstnævnte, således 

at Netto får mulighed for at bygge flere 

kvadratmeter.     

 

Scenarie 2: afgrænsningen af bydelscenteret 

ændres til også at omfatte matr. nr. 2bc, Vedbæk 

By, Vedbæk. 

A. Udvidelse af Netto, Vedbæk Stationsvej 5-7 

Det er ikke muligt at imødekomme de to forslag, 

som Dansk Supermarked har skitseret. Ved 

udvidelse mod syd vil, der ske en uønsket og 

uhensigtsmæssig fortætning på matr. nr. 2bc, 

Vedbæk By, Vedbæk. 

 

Konkret stillingtagen til håndtering af det 

skitserede behov for udvidelse af Netto i 

Vedbæk, kræver nærmere undersøgelser af 

detailhandelen i Vedbæk, som 

Kommunalbestyrelsen er indstillet på at 

igangsætte.    
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Nr. 23 

Otto Krabbe 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Ændring af rammebestemmelser, Næ.E2 

Otto Krabbe ønsker, som ejer af Linde Alle 29A 

og 29B, rammebestemmelserne for Næ.E2 

ændret således: 

Områdets anvendelse: Offentlig og privat 

administration, lettere industri, værksted, 

håndværk  

og service samt boliger 

Maksimal bebyggelsesprocent: 80 % 

Maksimal procentdel af grunden der må 

bebygges: 60% 

Maksimal bygningshøjde: 12 meter 

 

Områdets eksisterende rammebestemmelser:  

Områdets anvendelse: Offentlig og privat 

administration, lettere industri, værksted, 

håndværk og service samt enkelte boliger i 

tilknytning til virksomhederne 

Maksimal bebyggelsesprocent: 40 % 

Maksimal procentdel af grunden der må 

bebygges: 33% 

Maksimal bygningshøjde i meter: 10 meter 

 

A. Ændring af rammebestemmelser, Næ.E2 

Erhvervsområdet i Nærum, herunder 

rammeområdet Næ.E2 er udpeget som et 

omdannelsesområde.  

 

Rammeområde Næ.E2 er en del af visionsplanen 

for Nærum, ”Nærums nye erhvervs- og 

vidensby”, som er blevet offentliggjort i 2017. 

Efter endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 

er Kommunalbestyrelsen indstillet på, at 

igangsætte en planproces med henblik på at 

omdanne Næ.E2 til blandet bolig og erhverv 

samt revidere de bebyggelsesregulerende 

bestemmelser for området. En sådan proces vil 

være i tråd med visionsplanen for området.  

 

Der skal i denne proces særligt tages hensyn til 

fortsat erhvervsanvendelse, boligkvalitet og en 

samlet udvikling af erhvervsområdet i Nærum.   



 

 

 

 

Nr. 24 

Hilmer Mathiasen  

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Ændring af rammebestemmelser, Næ.E2  

Hilmer Mathiasen ønsker som ejer af Byageren 

11, 2850 Nærum, at rammeområdet Næ.E2 

ændres til et boligområde med så høj 

bebyggelsesgrad som muligt.  

 

 

 

 

 

 

A. Ændring af rammebestemmelser, Næ.E2  

Se forslag til besvarelse af høringssvar nr. 23. 

Nr. 25 

Jannicke Schultz-Petersen, JIJ I/S 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Næ.E2, Byageren 5 og Byageren 7  
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A. Hævet bebyggelsesprocent 

Bebyggelsen ønskes hævet fra 40 % til 80 %. 

Det påpeges at virksomheder er flyttet grundet 

vækst og dermed manglende plads. En hævet 

bebyggelsesprocent vil kunne imødegå dette.  

 

B. Bygningshøjde 

Jannicke Schultz-Petersen påpeger at området 

vil kunne rumme bygningshøjder på op til 13-15 

meter henset til de røde beboelsesbygninger på 

Skodsborgvej Vest med høje tage.  

 

C. Områdets anvendelse 

Jannicke Schultz-Petersen ønsker områdets 

anvendelsesmuligheder udvidet til i højere grad 

at omfatte boliger. Jf. forslag til kommuneplan 

2017 er det muligt at etablere enkelte boliger i 

tilknytning til virksomhederne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se forslag til besvarelse af høringssvar nr. 23. 

 

 

Nr. 26 

Aps. Bregnerødvej  

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej 

Aps. Bregnerødvej konstaterer med stor glæde, 

at området nord for Bregnerødvej er udlagt til 

blandet bolig og erhverv i rammeområde Bi.BE9, 

Nord for Bregnerødvej.   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. Rammeafgrænsning 

Aps. Bregnerødvej anmoder om at få ændret 

afgrænsningen af rammeområde Bi.BE9, således 

at en mindre del (750 m
2
) af matr. nr. 113c, som 

ligger i landzone bliver omfattet af 

rammeområdet. Se markering på nedenstående 

kort.    

 

 

B. Maksimal bygningshøjde og antal etager 

Aps. Bregnerødvej anmoder om, at få hævet den 

maksimale bygningshøjde fra 10 meter til 10,5 

meter i lighed med rammeområde Bi.BE3. En 

maksimal bygningshøjde på 10 meter betragtes 

som en stram ramme for 3 etagers byggeri.  

 

Aps. Bregnerødvej foreslår alternativt, at den 

maksimale bygningshøjde på 10 meter angives 

som et maksimum for facadehøjde kombineret 

med en bestemmelse om, at der maksimalt må 

være taghældning på 15-33 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Rammeafgrænsning 

Ønsket kan ikke imødekommes, idet den del af 

området, der ligger i landzone er omfattet af 

Fingerplanens bestemmelser for grønne kiler. 

Kommuneplanen må, jf. planlovens 

bestemmelser, ikke stride mod overordnet 

planlægning. Fingerplanen er udstedt som 

landsplandirektiv og dermed overordnet 

planlægning i forhold til Kommuneplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Maksimal bygningshøjde og antal etager 

Rammebestemmelsen fastsætter i forslag til 

Kommuneplan 2017 maksimalt antal etager på 3 

dog med mulighed for 4 efter en konkret 

vurdering og den maksimale bygningshøjde er 

fastsat til 10 m over kote 48.  

 

På basis af de fremsendte indsigelser ændres 

bestemmelsen for bebyggelsens omfang og 

udformning i rammeområde Bi.BE9 nord for 

Bregnerødvej således, at følgende udgår af 

rammen ” Maksimal bygningshøjde er 10 m over 

kote 48.” 

 

Formuleringen bliver herefter: ”Bebyggelsen vest 

for Datavej må i en afstand op til 50 meter fra 

Bregnerødvej kun anvendes til erhverv. 

Maksimalt antal etager er 3, dog med mulighed 

for 4 efter en konkret vurdering”. 

 

Endvidere udgår den fastsættelse af maksimal 
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C. Antal parkeringspladser 

De generelle rammer for etagebyggeri fastsætter, 

at der udlægges 1,5 p-plads pr. bolig. Aps. 

Bregnerødvej anmoder om, at der fastsættes et 

krav om 1 p-plads pr. bolig. 

 

 

 

D. Terrænregulering 

I de generelle rammer er fastsat at 

terrænregulering ikke må overstige +/- 0,5 meter.  

Aps. Bregnerødvej anmoder om i området at 

kunne tilpasse grunden til eksisterende naboer 

og i nogen udstrækning føre området tilbage til 

det naturlige terræn, hvilket nogen steder vil 

medføre større terrænreguleringer, end fastsat i 

de generelle rammer.  

 

E. Friareal 

De generelle rammer fastsætter krav om et 

friareal, der svarer til 100 % af etagearealet. Aps. 

Bregnerødvej har fremsendt eksempel på et 

regnestykke, hvor det fremgår, at den maksimale 

bebyggelsesprocent på 60 %, ikke er muligt at 

overholde kravet om etablering af et friareal 

svarende til 100 % af etagearealet. 

Aps. Bregnerødvej foreslår derfor at kravet om 

friareal reduceres fra 100 % til 60 % af 

etagearealet.   

 

højde på 10 meter af rammeområdets 

bestemmelser. 

 

Der vil i forbindelse med den konkrete 

planlægning for området blive foretaget 

vurderinger af nyt byggeris visuelle påvirkning af 

landskabet, og dermed områdets visuelle 

kapacitet, i forhold til maksimal bygningshøjde. 

 

C. Antal parkeringspladser 

Imødekommes ikke. Parkeringskravet er et 

arealudlæg. 

Kravet til antal anlagte pladser fastsættes 

normalt i forbindelse med en byggetilladelsen til 

en konkret bebyggelse og er hyppigt lavere end 

1,5 p-plads pr. bolig.  

 

 

D. Terrænregulering 

Der er ikke modstrid mellem ønske og 

rammebestemmelse. Den maksimale 

begrænsning af terrænreguleringen regnes fra de 

niveauer, der fastlægges eller forudsættes i en 

lokalplan, enten i form af naturligt terræn eller 

niveauplaner. 

 

 

 

E. Friareal 

Imødekommes ikke. En del af friarealbehovet 

kan opfyldes ved hjælp af altaner og 

tagterrasser. 

Hvis friarealkravet i et boligprojekt ikke kan 

tilgodeses ved en bebyggelsesprocent på 60 %, 

kan kravet opfyldes ved at reducere enten 

projektets bebyggede areal eller etagearealet.   

 

Nr. 27 

Birkerød TDC 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Bi.B69, Toftevej 5, 3460 Birkerød 

Finder det urealistisk at etablere tæt lav boliger i 

området indenfor de kommende 20 år på grund 

A. Bi.B69, Toftevej 5, 3460 Birkerød 

Ændringsforslag imødekommes ikke. 

Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at der 



 

 

af udgifter til ombygning af TDC anlæg.  

 

Ønsker rammeområdets bestemmelser ændret 

så dagligvarebutik muliggøres. 

  

 

ikke bør gives mulighed for etablering af 

dagligvarebutikker uden for de muligheder der 

allerede er i de rammeområder der er udlagt til 

centerformål bl.a. på baggrund af tidligere 

udarbejdede detailhandelsanalyse. 

Nr. 28 

Medidyne v. Knut Werring Clem 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Næ.E2, Skodsborgvej 311, 2850 Nærum 

Ønsker bebyggelsesprocent hævet fra 40 % til 

minimum 60 %, og den maksimale procentdel af 

grunden der må bebygges hævet og at 

bebyggelse i op til tre etager med rejst tag 

muliggøres.  

 

 

A. Næ.E2, Skodsborgvej 311, 2850 Nærum 

Se forslag til besvarelse af høringssvar nr. 23.  

Nr. 29 

Dansk Fuels A/S 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Sa.E1, Brådebæksvej 2, 2970 Hørsholm 

Det foreslås, at den maksimale størrelse på den 

dagligvarebutik, der kan etableres på 

ejendommen ændres fra 500 m
2 
til 1000 m

2
.  

A. Sa.E1, Brådebæksvej 2, 2970 Hørsholm 

Imødekommes ikke. En butik på maksimalt 500 

m
2
 til lokalområdets daglige forsyning er planlagt 

i lokalplan 242. 
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Der henvises til, at 1000 m
2
 er nødvendigt for at 

sikre et fuldt vareudbud. Der er vedlagt en skitse, 

der viser indpasning af en butik på 1000 m
2
.  

 

 

Kommuneplanen indeholder mulighed for en 

enkeltstående butik, uanset at området ikke er et 

centerområde. Ifølge kommuneplanens 

retningslinjer må størrelsen af enkeltstående 

dagligvarebutikker højst være 500 m
2
, idet 

butikken alene forventes at betjene 

lokalområdets behov.  

Nr. 30 

Falkesgaard, ejer af Bregnerødvej 132 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej 

 

 

A. Øget etageantal 

Etageantallet ønskes øget til 5 etager med 

mulighed for etablering af penthouseboliger 

 

B. Bygningshøjde 

Den maksimale bygningshøjde ønskes fastsat til 

20 m. 

Til indsigelsen er vedlagt bilag med et forslag til en 

bebyggelse indeholdende 91 lejligheder.  

Der foreslås en slynget bebyggelse langs grænsen 

til Pilegårdskilen. 

Bebyggelsen varierer i højde fra 1 til 6 etager, 

arrangeret i en bølgebevægelse, hvor tre 

højdepunkter med 6 etager er trukket tilbage fra 

kilen, og den laveste del af bebyggelsen er 

nærmest Pilegårdskilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A og B, Øget etageantal og bygningshøjde 

Se høringssvar nr. 26 vedr. ændringer i 

rammeområdets bestemmelser vedr. maksimal 

bygningshøjde og antal etager.  

 

Det fremsendte projekt vil ikke kunne realiseres 

indenfor kommuneplanforslagets rammer på 

grund af en fastlagt begrænsning af antallet af 

etager. 

 

På baggrund af bebyggelsesforslagets 

ekstraordinære udformning, bearbejdes projektet 

med henblik på offentlig fremlæggelse i en 



 

 

Oprensning af den omfattende forurening på 

grunden vil ifølge ejeren være så bekosteligt, at 

et byggeri i den viste størrelse er en økonomisk 

nødvendighed. 

 

selvstændig proces. 

 

 

 

Nr. 31 

TDC pensionskasse 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Ve.E1, Ellesøhus – ændret anvendelse 

Ejendommen Ellesøhus, Rungsted Strandvej 5 

ønskes omdannet fra erhverv (kursusejendom) til 

bolig. Der ønskes indrettet ejerlejligheder. Der 

anmodes endvidere om hævelse af 

bebyggelsesprocent med henblik på etablering af 

nye rækkehuse.  

 

Der henvises til, at kommunen i 2010 har 

meddelt pensionskassen et principielt tilsagn om 

udarbejdelse af lokalplanforslag samt 

kommuneplantillæg med henblik på at udlægge 

ejendommen til boliger. 

 

A. Ve.E1, Ellesøhus – ændret anvendelse 

Kommunalbestyrelsen er indstillet på at 

igangsætte en planproces med henblik på at 

afklare mulighederne for omdannelse til 

boligområde og udarbejdelse af lokalplan.    

 

Høringssvar fra privatpersoner 

Nr. 32 

Cecil Marc Manzel 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Overførsel fra landzone til rammeområde 

Bi.B12  

Carinaparken 81, Birkerød. Matr. nr. 1ks, Kajerød 

By.  

800 m
2
 af matriklen ønskes overført 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. 

A. Overførsel fra landzone til rammeområde 

Bi.B12 

Ejendommen ligger i landzone, og er i hele sin 

udstrækning omfattet af den 4. grønne ring 

som, jf. Fingerplan 2013, skal friholdes for 

byudvikling.  

 

Jf. Planloven må Kommuneplanen ikke stride i 

mod overordnet pålanlægning. Fingerplanen er 

udstedt som landsplandirektiv og er overordnet 
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i forhold til Kommuneplanen. Rudersdal 

Kommune kan således ikke imødekomme 

ønsket.   

Nr. 33 

Jette Merete Lissau 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Fortov med forskellig belægning 

Jette Merete Lissau påpeger at flere fortove, langs 

mange af de private fællesveje i kommunen, har 

forskellige belægninger langs samme vejforløb. 

Dette afstedkommer, at fortovene, hvor der f.eks. 

anvendes knust granit, ikke er farbare for ældre, 

gangbesværede og børn. Jette Merete Lissau 

anfører, at belægningen på fortovene, langs den 

enkelte vej, bør være ens, og at kommunen skal 

godkende belægningen. Såfremt beboerne langs 

vejforløb ikke kan blive enige om en 

belægningstype, må man holde sig til den 

oprindelige. Det antages at Jette Merete Lissau 

henviser til en af kommunen fastsat 

belægningstype. Jette Merete Lissau anmoder om 

at få præciseret, hvad man som borger i 

kommunen skal holde sig til angående 

ovenstående problem.  

 

A. Fortov med forskellig belægning 

Kommunen skal godkende ændringer på 

private fællesveje, og anbefaler altid fast 

belægning hvor gående færdes.   

Nr. 34 

Per Thomas Kaufmann 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Bebyggelsesprocent på 200 eller 250 % - Holte 

Bymidte 

Holte Stationsvej 16, Holte (matr. nr. 2p, 

Dronninggård, Ny Holte) 

Per Thomas Kaufmann foreslår, at 

bebyggelsesprocenten for rammeområde Ho.C1 

sættes op fra 100 % til 200 % eller 250 %. Per 

Thomas Kaufmann påpeger, at det vil løse 

fremtidige ønsker vedr. en levende bygning med 

A. Bebyggelsesprocent på 200 eller 250 % - 

Holte Bymidte 

Se besvarelse under høringssvar nr. 35, 

Vilhelm Lauritsen Arkitekter, som vedrører 

samme emne og matrikel.   



 

 

mange kvaliteter.  

 

 

Nr. 35 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Bebyggelsesprocent på 200 % - Holte Bymidte 

Holte Stationsvej 16, Holte (matr.nr. 2p, 

Dronninggård, Ny Holte) 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter mener ikke, at 

rammebestemmelsen for området tilgodeser deres 

ønske om en etage med erhverv og evt. fire etager 

med boliger, eller alternativt 5 etager boliger, og 

ønsker præciseret at dette er en mulighed. 

Endvidere påpeger Vilhelm Lauritzen, at en 

bebyggelsesprocent på 200 % vil være mere 

hensigtsmæssig.   

 

 

A. Bebyggelsesprocent på 200 % - Holte 

Bymidte  

Der kan ikke anbefales en bebyggelsesprocent 

på 200, da det ikke vil muliggøre 

tilfredsstillende friarealer til boligerne.  

 

Herudover anbefales det, at der forinden, der 

gives nye væsentlige udbygningsmuligheder, 

udarbejdes en helhedsplan for det samlede 

centerområde 

Nr. 36 

Luc de Visme 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Byfortætning og handelsmuligheder – Birkerød 

Bymidte 

Planlægning og byfortætning af bymidten bør ikke 

A. Byfortætning og handelsmuligheder – 

Birkerød Bymidte 

Der gives med forslag til Kommuneplan 2017 
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reducere antallet af p-pladser eller ske på 

bekostning af byens grønne områder som 

Politiparken og Gl. Præstegårdshaven. Der må 

ikke ske en forlængelse af Føtexbygningen mod 

stationen ind i haven.  

 

Der kan bygges boliger i Birkerød, men det må 

ikke gå udover den ”luft”, der er omkring 

Hovedgaden og mellem stationen og bymidten.  

enkelte muligheder for byfortætning til bolig- og 

erhvervsformål i og omkring Birkerød bymidte.  

 

Det drejer sig om rammeområderne Bi.B69 og 

Bi.BE8, hvor der henholdsvis gives mulighed for 

at etablere tæt lav og etageboliger kombineret 

med erhverv.  

 

Disse fortætningsmuligheder vil, efter 

Kommunalbestyrelsens vurdering, bidrage 

positivt til udviklingen af by- og handelsliv i 

bymidten, og indebærer ikke en reduktion af 

rekreative grønne arealer eller 

parkeringspladser til handelslivet i Hovedgaden.  

 

Nr. 37 

Kim og Laila Maibrit Therkildsen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Bi.E11, Ved Røsevej 

Advokat Poul Bach foreslår på sine klienters 

vegne, at anvendelsesbestemmelserne for 

rammeområde Bi.E11, ”Ved Røsevej” ændres til 

følgende: ”administration, liberale erhverv, 

serviceprægede virksomheder, blandede bolig- og 

erhvervsejendomme samt flerfamilieshuse”. 

Forslaget begrundes med at denne bestemmelse i 

højere grad vil være i overensstemmelse med den 

nuværende anvendelse af området. Det påpeges 

at flere af ejendommene i rammeområdet alene er 

beboelsesejendomme med mere end 1 lejlighed.  

  

 

A. Bi.E11, Ved Røsevej 

Området, Ved Røsevej (Bi.E11) er et mindre 

erhvervsområde med følgende 

rammebestemmelser: Administration, liberale 

erhverv og serviceprægede virksomheder. Der 

må på hver ejendom etableres en bolig for en til 

virksomheden tilknyttet person. 

 

Området er delvis beliggende i det 

stationsnære kerneområde og er støjbelastet 

fra Bistrupvej og jernbanen, og dermed 

velegnet til ikke støjfølsom anvendelse såsom 

erhverv.  

 

I 2014 blev der gennemført en erhvervsanalyse, 

som vurderede, at området er et velfungerende 

erhvervsområde, og det anbefales at 

anvendelsesbestemmelserne bibeholdes.   

 

Området er ikke lokalplanlagt, og på sigt vil det 

være hensigtsmæssigt med en 

lokalplanlægning, hvorved områdets 

anvendelse mv. vil blive vurderet på ny.  

 



 

 

Nr. 38 

Nina Bærentsen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Skolebørn i trafikken 

Nina Bærentsen påpeger, at der hver morgen er 

store trafikale problemer for skolebørn ved krydset 

Johan Matziusvej/Rolighedsvej. Det undrer, at der 

er fjernet et af to fodgængerfelter, når der 

tværtimod burde have været etableret ét mere. 

 

 

 

B. Indkørselsforbud ved Birkerød Privatskolen 

Nina Bærentsen foreslår, at der ved privatskolen 

på Birkevej 15-17 skal være indkørsel forbudt i 

tidsrummet kl. 7.45 - 8.15.  

 

Det påpeges, at såfremt borgerne skal kunne tro 

på kommunens vision om at sende flere børn til 

skole på cykel, må ovenstående som minimum 

prioriteres.  

 

C. Cykelsti på Bakkevej i Birkerød 

Endvidere efterspørges fortsættelsen af cykelstien 

på Bakkevej. Nina Bærentsen påpeger, at der 

kunne have været sparet på p-henvisningsskiltene, 

som er sat op i byen, og at der i stedet bruges 

ressourcer på sikring af de bløde trafikanter. 

A. Skolebørn i trafikken 

"Det er et krav jf. afmærkningsbekendtgørelsen, 

at den gående og kørende færdsel skal være 

så tæt, at fodgængerfeltet er nødvendigt for en 

rimelig afvikling. Fodgængerfeltet er blevet 

fjernet på baggrund af observationer og 

tællinger, der viste meget lidt benyttelse af det 

aktuelle felt. Det er Forvaltningens vurdering, at 

der stadig kan foretages sikker krydsning i to 

tempi".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Indkørselsforbud ved Birkerød Privatskolen 

Rudersdal Kommune arbejder gerne for at flere 

skal fragte sig selv til skole på cykel. Trafikkaos 

omkring skolerne, er et kendt problem, specielt i 

morgentimerne. Det er dog oftest forældre, der 

kører børn til skole, der skaber problemerne. 

Derfor bør indsatsen målrettes adfærd. 

 

C. Cykelsti på Bakkevej  

Det er ikke muligt, indenfor det eksisterende 

vejudlæg, at etablere cykelstier. Der er derfor 

som alternativ besluttet, at etablere 

hastighedsdæmpende foranstaltninger på 

Bakkevej.  
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 ’ 

 

Ovennævnte bemærkninger er ikke direkte 

relevante for kommuneplanen. 

 

 

 

Nr. 39 

Bjørn Roepstorff 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Kirkestien i Nærum 

Bjørn Roepstorff påpeger at den privatejede 

kirkesti i Nærum ikke er med i kommuneplanen. 

Han efterlyser dels at stien markeres i kortet og 

dels at sti-nummeret anføres i planen.  

 

 

 

A. Kirkestien i Nærum 

Stiforløbet er vist i gældende Kommuneplan 

2013. Stiforløbet, som på kortet er markeret 

med gul, er ved en fejl ikke kommet med i 

Forslag til Kommuneplan 2017. Inden endelig 

vedtagelse af Kommuneplan 2017, vil det 

manglende stistykke blive indarbejdet i kortet.  

 

Der arbejdes ikke med stinumre i Rudersdal 

Kommune. 

Nr. 40 

Kirsten Mynster Wilson 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Cykelsti langs Egebækvej 

Kirsten Wilson påpeger, at der mangler et stykke 

cykelsti (markeret med gul på nedenstående kort) 

langs Egebækvej fra Attemosevej til 

A. Cykelsti langs Egebækvej 

Strækningen indgår på lige fod med øvrige 

strækninger uden cykelsti, og vil kræve en 

politisk prioritering.  



 

 

motorvejsbroen. Kirsten Wilson påpeger, at den 

nævnte vejstrækning anvendes af børn, der skal i 

skole og til fritidsaktiviteter samt af borgere, der vil 

gøre brug af den kollektive trafik, hvilket ikke 

anses som værende sikkert, da Egebækvej 

befærdes af megen trafik inkl. tung trafik.  

 

 

Nr. 41 

Christian Haaber 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Fremkommelighed for landcykler 

Christian Haaber påpeger at fremkommeligheden 

for ladcykler er lav i kommunen. Det er ikke muligt 

at komme igennem chikanerne. Særligt omkring 

Dronningsgårddskolen oplever Christian Haaber at 

fremkommeligheden for ladcykler er meget dårlig.  

Christian Haaber anmoder om at kommunen vil 

løse problemet, så ladcykler kan være et reelt 

alternativ til bilen.  

 

A. Fremkommelighed for landcykler 

Bemærkningen vil blive inddraget i det 

fremtidige planlægningsarbejde omkring 

forbedring af forholdene for cyklister. 

Nr. 42 

Lone Henriksen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Ældrevenlige lejeboliger i Nærum 

Lone Henriksen påpeger, at der mangler 

lejeboliger til ældre i Nærum. Hun udpeger 

området mellem Linde Allé, Byageren, 

A. Ældrevenlige lejeboliger i Nærum 

Befolkningsudviklingen i Rudersdal Kommune 

medfører at der er behov for flere boliger, der i 

størrelse, placering og tilgængelighed er egnet 
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Nærumgårdsvej og Nærum Hovedgade som  

optimale til placering af ældreboliger pga. dets 

centrale beliggenhed i forhold til indkøb og offentlig 

transport.  

 

Det er i forbindelse med borgermøde vedr. 

visionsplanen for Nærum blevet nævnt, at byggeri 

af ældrevenlige boliger er igangsat for 

rammeområde Næ.B23 (hjørnet af 

Lindealle/Byageren). Lone Henriksen har 

efterfølgende fået oplyst fra bygherre, at der ikke 

specifikt er tale om ældreboliger, og at prisen 

forventes at blive 3 mio. kr. for den mindste 

lejlighed.   

 

 

til ældre.  

 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder 

derfor rammeændringer i Birkerød Bymidte, 

Birkerød Erhvervsby og ved det tidligere 

skolehjem Skovly, der giver mulighed for 

boligudbygning. 

 

I Nærum opfylder flere relativt nybyggede 

boliger ovenstående kriterier for ældreegnede 

boliger, herunder også planlagte etageboliger i 

rammeområde Næ.B23.  

 

I forhold til ejerforhold og heraf pris og husleje, 

er det i kommuneplanlægningen alene muligt at 

stille krav om op til 25 % almene boliger i 

områder, der ikke anvendes til, eller er 

lokalplanlagt til boligformål. Det er 

Kommunalbestyrelsens vurdering, at der ikke er 

potentielle omdannelsesområder i Nærum, af 

en størrelse, der gør det relevant at udnytte 

denne mulighed. 

 

På baggrund af høringssvar fra flere ejere i 

rammeområde Næ.E2 med ønske om 

omdannelse fra erhverv til bolig er 

Kommunalbestyrelsen indstillet på at 

igangsætte en planproces, der muliggør 

etablering af flere boliger i Nærum. Se 

endvidere forslag til besvarelse af høringssvar 

nr. 23 (høringssvar fra virksomheder)  

Nr. 43 

Peter Baumgarten Frederiksen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Birkerød Bymidte 

Peter Frederiksen støtter tanken om flere boliger i 

Birkerød, og foreslår konkret, at grusparkeringen 

bag biografen kunne bebygges med attraktivt 

boligbyggeri i flere etager, og med parkering i 

kælderniveau. 

 

Peter Frederiksen foreslår, at nogle af de mindre 

pæne bygninger langs Hovedgaden kan erstattes 

af nye. 

A. Birkerød Bymidte 

Boligbebyggelse på grusparkering bag Birkerød 

Biograf. Området har flere gange været 

overvejet til boligbyggeri, senest i forbindelse 

med en undersøgelse foretaget af 

Bycenterudvalget i 2016.  

Det er imidlertid Kommunalbestyrelsens 

vurdering, at boligfortætning ikke er aktuelt i 

dette område, for nuværende.   

Erstatning af ikke-bevaringsværdigt byggeri i 



 

 

 

Peter Frederiksen understøtter udbygningen af 

dele af Birkerød erhvervsområde til boliger, så 

længe der levnes plads til et aktivt erhvervsliv i 

Birkerød.   

Hovedgaden, beror på ønske herom, fra de 

private ejendomsejere. 

 

Kommunalbestyrelsen deler opfattelsen, at der 

fortsat skal være ejendomme til 

erhvervsanvendelse i Birkerød. 

Nr. 44 

Svend Petersen Broberg  

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Sven Broberg indleder med at bemærke en 

forhåbning om, at alle de gode tiltag i 

kommuneplanforslaget bliver gennemført.  

 

A. Kirkestier 

Bemærker, at kirkestier bør nævnes med en 

hensigt om, at de genoprettes i det omfang det er 

muligt. Med henvisning til, at kirkestierne er en rest 

fra fortidens landsbysamfund, i lighed med 

bydannelsen (s. 137 i pdf’en). 

 

B Rørlagte vandløb  

Bemærker, at der i retningslinjerne for søer og 

vandløb skal stå, at rørlagte vandløb bør 

frilægges. Dette af hensyn til nedsivning og 

”natursynet”. Konkret mener Svend Broberg at 

afløbet fra Søllerød Sø bør frilægges, og at dræn 

fra dødishuller, som ikke har naturligt afløb, bør 

fjernes. Som eksempel nævnes Langkæret (s. 

147-148 i pd’en).   

 

C. Støjafskærmning 

Påpeger, at den manglende støjafskærmning 

langs Helsingørmotorvejen ved Vestmosen (nord 

for Egehegnet), som er en tunneldal, der strækker 

sig til Kalvemosen og Søllerød sø, afstedkommer, 

at stilleområdet ved Kirkeskoven påvirkes under 

visse vindforhold. Påpeger endvidere at der må 

være en fejl i det der henvises til den østlige del af 

Kikhanerenden i tilknytning til Kirkeskoven.  

 

D. Skiltning om natur- og kulturgeografiske forhold 

Med henblik på at orientere om de kulturhistoriske 

forhold foreslår Svend Broberg, at der opsættes 

skilte ved bl.a. udspringet af tilløbet til Mølleåen, 

A. Kirkestier 

Kirkestier er bl.a. vurderet i forbindelse med 

kulturmiljø-registeringen, og sikres i forbindelse 

med lokalplanlægningen. Stier herunder 

kirkestier er endvidere sikret i 

naturbeskyttelseslovens § 26a, som forhindrer 

nedlæggelse af stier, som fører til bl.a. 

kulturarv.  

 

B. Rørlagte vandløb 

Det fastlægges i retningslinjer for rørlagte 

vandløb, at der ikke gives nye tilladelser til 

rørlægning, og det bør overvejes at åbne 

lukkede vandløb i forbindelse med renovering, 

hvilket understøtter indsigers bemærkninger.  

 

 

 

C. Støjafskærmning 

Størstedelen af den pågældende 

motorvejsstrækning er ikke en del af den 

seneste udvidelse af Helsingørmotorvejen. I 

forbindelse med den seneste udvidelse af 

Helsingørmotorvejen udarbejdede 

Vejdirektoratet en VVM undersøgelse, bl.a. af 

støjforholdene langs motorvejen, for at 

klarlægge behovet for støjafskærmning under 

hensyn til de nærliggende boliger.  

 Henvisningen til den østlige del af 

Kikhanerenden i tilknytning til Kirkeskolen 

ændres til den vestlige del af Kikhanerende, i 

det der er tale om en fejl.  

 

D. Skiltning om natur- og kulturgeografiske 

forhold 
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afløbet fra Kalvemosen ud i Søllerød Sø og ved 

det tidligere vaskeri Sødal. En beslutning om at 

øge biodiversiteten i Degnemosen, ved at slå 

græsset i maj måned, vil være positivt.  

 

E. informationsskilte på træer 

Foreslår at der under temaet, Grønne 

Fritidsområder, indføres bemærkning om, at ikke-

almindelige træer får et informationskilt tilsvarende 

dem man ser på monumenter. 

 

F. Klimatilpasning og miljøforhold 

Risikoområder (s.150 og 221). Påpeger at det er 

vandet fra de højere beliggende områder, som 

netop havner i de lavere beliggende områder, der 

udgør risikoområderne. I højt beliggende områder, 

også udenfor risikoområderne, bør regnvand 

derfor forsinkes. Foreslår at Rudersdal Kommune 

bør tilbyde nedsivningstest og vejledning i 

etablering af LAR-løsninger. Anfører endvidere, at 

der i 2012 blev udarbejdet et nedsivningskort, og 

påpeger en række mangler i kortet. Anbefaler 

endvidere, at der udarbejdes et nedsivningskort 

som giver et mere retvisende billede af 

nedsivningspotentialet.  

 

G. Affald og genbrug 

Påpeger, at målet om at genanvende 50 procent af 

husholdningsaffaldet tillige bør gælde 

erhvervsaffald.  

 

H. Jordvarme 

Svend Broberg finder, at retningslinjen for 

jordvarmeanlæg, bør ændres således, at ordene 

”væsentligt omfang” udgår, i forhold til 

påvirkningen af vandressourcer.  

 

I. Div. bebyggelsesregulerende forhold  

Finder at Kommuneplanen bør oplyse om, at der 

på den enkelte ejendom kan være tinglyste 

servitutter.  

 

 

Forslag til Kommuneplan 2017 fastlægger i 

afsnittet om natur, at kommunen arbejder for at 

formidle viden om natur til kommunens borgere, 

hvilket understøtter de foreslåede tiltag omkring 

skiltning, både i kommunens parker og 

naturområder.  

 

E. informationsskilte på træer 

Etablering af små skilte kræver ikke 

planlægning.  

 

F. Klimatilpasning 

Bemærkningerne tages til efterretning og der 

henvises til revision af Klima- og energipolitik 

2016-2021 samt Forslag til Spildevandsplan 

2017, hvor der er indarbejdet et 

nedsivningspotentiale kort og hvor lokal 

nedsivning (LAR) er et fokuspunkt. Forslag til 

Spildevandsplan 2017 er i høring indtil den 29. 

juni 2017 se: 

https://www.rudersdal.dk/hoeringer/spildevands

plan-2017-i-hoering .  

 

G. Affald og genbrug 

Rudersdal Kommune arbejder for et øget fokus 

på dels sortering af affald, og dels 

energibesparelser blandt virksomheder i 

kommunen. Dette er i fokus i den kommende 

Klima- og energipolitik.  

 

H. Jordvarme 

Rudersdal Kommune har fokus på emnet. Miljø- 

og Teknikudvalget har besluttet at gennemføre 

en 2 årig forsøgsordning, hvor håndteringen af 

ansøgninger om vertikal jordvarme skal have et 

særligt fokus på geologi og grundvand. 

 

I. Div. Bebyggelsesregulerende forhold 

I forbindelse med byggetilladelser, og på 

kommunens hjemmeside, oplyses om, at der 

kan være tinglyste servitutter på en ejendom. 

Endvidere er det ejers ansvar, at orientere sig 

om evt. servitutter på erhvervet ejendom.   

https://www.rudersdal.dk/hoeringer/spildevandsplan-2017-i-hoering
https://www.rudersdal.dk/hoeringer/spildevandsplan-2017-i-hoering


 

 

J. Hegn mod vej 

Vedrørende hegn mod vej (S. 36) bør suppleres 

med en definition om, at faste hegn med vedbend 

eller lign. anses som levende hegn.  

 

K. Næ.R1, Ved motorvejsudfletningen 

Finder, at dette område bør betragtes stationsnært 

og bebygges til let erhverv i 2-3 etager.  

 

 

 

I. Villaområder i Søllerød  

Med henvisning til Arkitektur- og 

Bevaringspolitikken anfører indsiger, at der i langt 

de fleste af kommuneplanens rammer for 

kommunes villaområder, fastlægges en 

bebyggelse i to etager. Finder, at det er meget 

uheldigt, at det berører nogle områder, bl.a. i det 

gamle Søllerød, som fortsat har et landsbypræg, 

og hvor der frem til 1900-tallet stadig fandtes 

landbrug. Foreslår derfor, at rammen for Søllerød, 

Sø.B1 ændres således, at ejendomme, på veje 

med status som lokalvej, maksimalt må bebygges i 

1 etage med udnyttet tagetage. Henviser i øvrigt til 

Bygningsvedtægt for Søllerød Kommune fra 1963. 

 

 

J. Hegn mod vej 

Faste hegn, som dækkes med vedbend eller 

lign. anses ikke som levende hegn iht. 

kommunens praksis. 

 

K. Næ.R1, Ved motorvejsudfletningen 

Forvaltningen medgiver, at området som 

udgangspunkt kan være velegnet til erhverv.  

Området er dog ikke planmæssigt stationsnært, 

idet Nærum Station betjener en lokalbane, hvilket 

ikke afføder stationsnærhed. Der kan således 

ikke p.t. planlægges for større 

erhvervsvirksomheder i området. Endvidere er 

området udfordret af, at det er vanskeligt at 

bebygge, bl.a. med henvisning til en række større 

ledningstracéer. Endelig er tilkørslen til området 

vanskelig. Bemærkningerne giver derfor ikke 

anledning til en ændring af rammen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Villaområder i Søllerød 

Rammerne i kommuneplanen er rammer for den 

fremtidige planlægning. I forbindelse med en 

lokalplan, er det muligt at indskrænke 

bebyggelsesmulighederne, men ikke muligt at 

udvide dem uden et kommuneplantillæg. Der er 

ikke aktuelt planer om udarbejdelse af en ny 

villalokalplan for området. Det skal bemærkes at 

bygningsvedtægterne i dag, reguleringsmæssigt, 

er erstattet af bygningsreglementer og 

lokalplaner. 
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Nr. 45 

Henrik Plahn (PTPL Aps) 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Landzonearealer til byzone ved Brådebæk 

Henrik Plahn anmoder om at matriklerne 3d, 3c og 

52b, Høsterkøb By, Birkerød inddrages i byzone 

med henblik på udvikling af boligområde. 

Ansøgningen skal ses i sammenhænghæng med 

høringssvar nr. 49 som vedrører matr. nr. 3ad, 

Høsterkøb By, Birkerød.  

Henrik Plahn påpeger at det pågældende 

landzoneområde ligger omkranset af byzone mod 

øst, syd og vest.  

Henrik Plahn påpeger at der ved en udbygning af 

området med boliger åbnes for etablering af en 

rundkørsel på Hørsholm Kongevej, som tillige vil 

afhjælpe til- og frakørsel fra den eksisterende 

tankstation.  

A. Landzonearealer til byzone ved Brådebæk 

Området er en del af den indre grønne kile 

fastlagt i Landsplandirektiv for 

hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan 

2013/Forslag til Fingerplan 2017. Fingerplanen 

fastlægger, at landzonearealer, der ligger 

indenfor de grønne kiler, ikke må inddrages i 

byzone, og skal friholdes for bebyggelse og 

anlæg til bymæssige fritidsformål.  

 

I Forslag til Kommuneplan 2017 er størstedelen 

af området (matr. nr. 3ad) udpeget som 

bevaringsværdigt landskab, hvor der iht. 

retningslinjerne ikke må inddrages arealer til 

byudvikling. Området ligger i landzone og er en 

del af rammeområdet omkring Sandbjerg 

(Sa.L1), hvor anvendelse er fastlagt til jordbrug 

samt reakreative formål.  

 

Med henvisning til Fingerplanens retningslinjer 

for de grønne kilder samt Kommuneplanens 

retningslinjer for værdifulde landskaber, kan 

den ønskede ændring til byzone ikke 

imødekommes.  

 



 

 

 

Nr. 46 

Jane Reeve 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Bi.BE8, Ved stationsvej 

 

A. Byggeri i tre etager 

Jane Reeve protesterer på det kraftigste mod 

bygninger i tre etager. Bygninger på tre etager vil 

indkapsle villaerne på Jakob Knudsens Vej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Byggeri i tre etager 

Kommunalbestyrelsen vurderer, at det er 

hensigtsmæssigt at fastholde 

rammebestemmelsen om et maksimalt 

etageantal på tre, idet byggeri i 2½ plan vil 

kræve bestemmelse om 3 etager. 

 

Rammeområdet Bi.BE8 ligger velplaceret i 

umiddelbar nærhed af Birkerød Station og i 

udkanten af Birkerød Bymidte. Denne placering 

fordrer en udnyttelsesgrad i området, der er 
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B. Rækkehuse i to etager 

Jane Reeve er positiv over for rækkehusbyggeri 

samt mulighed for enkelte lokaler til 

erhverv/detailhandel/offentlige institutioner i 

stueetagen ud mod Birkerød Station.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Byggestil 

Ved etablering af rækkehuse, bør der stilles krav 

om, at deres ydre tilpasses byggestilen i området, 

som består af røde mursten og pudsede facader. 

 

 

D. Parkering 

Der bør indtænkes parkeringsforhold, som ikke 

inddrager en lukket privat villavej som Jakob 

Knudsens Vej.  

 

 

 

 

 

E. Belysning 

Belysning af området bør etableres således, at det 

ikke skæmmer udsigten fra haverne på Jakob 

Knudsens Vej.  

 

større end i åben lav bebyggelsen mod nord. 

 

Rammeområdet er endvidere kendetegnet ved 

relativt store terrænforskelle på to til tre meter. 

Et kommende byggeri skal indpasses i det 

eksisterende miljø, og det er derfor vigtigt at 

påpege, at et maksimalt etageantal på 3 ikke er 

ensbetydende med, at hele området bliver 

bebygget i tre etager. 

 

B. Rækkehuse i to etager 

Bestemmelserne for rammeområde Bi.BE8 

giver mulighed for etablering af rækkehuse med 

enkelte lokaler til erhverv samt offentlig og 

privat administration.  

 

Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at der, 

af hensyn til butikslivet i Hovedgaden, ikke bør 

gives mulighed for detailhandel inden for 

rammeområdet.  

 

Det er ligeledes Kommunalbestyrelsens 

vurdering, at der ikke er behov for etablering af 

offentlige institutioner i området. 

 

C. Byggestil 

Eventuelle bestemmelser om byggestil 

fastsættes i en fremtidig lokalplan. 

Kommunalbestyrelsen deler opfattelsen af, at 

nyt byggeri skal tilpasses det eksisterende.  

 

D. Parkering 

Bestemmelser om parkeringsforhold fastlægges 

i en fremtidig lokalplan. Det bemærkes, at 

parkering til eksisterende ejendomme i området 

sker ved overkørsel fra Jakob Knudsens Vej, og 

Kommunalbestyrelsen finder at det forsat er en 

mulighed ifm. en fremtidig lokalplan. 

 

E. Belysning 

Bestemmelser om belysning fastlægges i en 

fremtidig lokalplan. Etablering af ny belysning 

skal ske under hensyntagen til områdets 



 

 

beboere. 

Nr. 47 

Jacob Netteberg 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Bi.BE8, Ved Stationsvej  

 

A. Byggeri i tre etager 

Jacob Netteberg protesterer på det kraftigste mod 

bygninger i tre etager. Bygninger på tre etager vil 

indkapsle villaerne på Jakob Knudsens Vej.  

 

B. Rækkehuse i to etager 

Jacob Netteberg er positiv over for 

rækkehusbyggeri samt mulighed for enkelte 

lokaler til erhverv/detailhandel/offentlige 

institutioner i stueetagen ud mod Birkerød Station. 

 

C. Byggestil 

Ved etablering af rækkehuse, bør der stilles krav 

om, at deres ydre tilpasses byggestilen i området, 

med røde mursten og pudsede facader. 

 

D. Parkering 

Der bør indtænkes parkeringsforhold, som ikke 

inddrager en lukket privat villavej som Jakob 

Knudsens Vej.  

 

E. Belysning 

Belysning af området bør etableres således, at det 

ikke skæmmer udsigten fra haverne på Jakob 

Knudsens Vej. 

 

Se besvarelse af høringssvar nr. 46. 

Nr. 48 

Merete Olesen og Henrik Münster 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Bi.BE8, Ved Stationsvej  
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A. Adgangsforhold 

Adgang til de nye boliger bør ikke foregå via Jakob 

Knudsens Vej.  

 

 

 

 

B. Parkering af biler 

Det forventes at det parkeringsforbud, som gælder 

for kommunale dele af Jakob Knudsens Vej vil 

blive fastholdt og håndhævet.  

 

 

 

 

C. Parkering af cykler 

Eksisterende cykelparkering på Rolighedsvej bør 

erstattes af et brugbart alternativ.  

 

 

 

 

 

D. Højde på rækkehuse 

Der udtrykkes bekymring for hvorvidt byggeri i tre 

etagers højde vil komme til at virke dominerende.  

 

E. Byggestil 

Det forventes at nyt byggeri indpasses i kvarterets 

øvrige stil med huse af ældre dato, f.eks. med 

tegltage og små sprossede vinduer. 

 

F. Højt erhvervsbyggeri og butiksarealer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Adgangsforhold 

Bestemmelser om adgangsforhold fastlægges i 

en fremtidig lokalplan. Det bemærkes, at 

eksisterende ejendomme i området har 

overkørsel fra Jakob Knudsens Vej, og 

Kommunalbestyrelsen finder at dette forsat kan 

være en mulighed i en fremtidig lokalplan. 

 

B. Parkering af biler 

Tilgængelighed for redningskøretøjer m.v. vil 

fortsat være en prioritet. Der vil, i en fremtidig 

lokalplan, blive stillet krav om etablering af et 

tilstrækkeligt antal parkeringspladser på egen 

grund, til anvendelse for nye boliger eller 

erhverv jf. Kommuneplanens generelle rammer. 

  

C. Parkering af cykler 

Kommunalbestyrelsen deler opfattelsen, at der 

fortsat er behov for cykelparkering til brug for 

passagerer, der benytter Birkerød Station. 

Kommunalbestyrelsen finder, at der fortsat vil 

være gode muligheder for etablering af 

cykelparkering i området omkring Birkerød 

Station.  

 

D. Højde på rækkehuse 

Se besvarelse af høringssvar nr. 46 pkt. A. 

 

E. Byggestil 

Se besvarelse af høringssvar nr. 46 pkt. C. 

 



 

 

Merete Olesen og Henrik Münster vil være meget 

kede af højt firkantet erhvervsbyggeri i krydset ved 

Stationsvej og Rolighedsvej. Det påpeges 

endvidere, at det ikke vil give mening at bygge nye 

butiksarealer dér, når der findes så mange tomme 

lokaler i Hovedgaden.  

 

F. Højt erhvervsbyggeri og butiksareal 

Eventuelle bestemmelser om byggestil 

fastsættes i en fremtidig lokalplan. Vedr. 

butikker se besvarelse af høringssvar nr. 46 

pkt. B. 

Nr. 49 

Jan Christiansen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Landzonearealer til byzone ved Brådebæk 

Matr. nr. 3ad, Høsterkøb By, Birkerød, Hørsholm 

Kongevej 31, 2970 Hørsholm.  

Jan Christensen anmoder om at matr. nr. 3ad, 

Høsterkøb By, Birkerød, Hørsholm Kongevej 31, 

2970 Hørsholm, inddrages i byzone.  

 

Se i øvrigt høringssvar nr. 45.   

 

 

  

A. Landzonearealer til byzone ved Brådebæk 

Se besvarelse af høringssvar nr. 45.  

Nr. 50 

Sune Elvig I 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Generelt om kollektiv trafik 

Der står ingenting i kommuneplanen om hvordan 

det sikres, at kollektiv trafik er et attraktivt 

alternativ til de øvrige transportformer. Det er en 

mangel.  

 

B. Regionale buslinjer 

Kommunen bør aktivt arbejde for, at de regionale 

buslinjers fremkommelighed forbedres. Det vil 

A. Generelt om kollektiv trafik 

Rudersdal Kommune ønsker at fremme den 

kollektive trafik, og arbejder for at optimere 

busdriften indenfor den givne økonomiske 

ramme.  

 

Kommuneplan 2013 indeholder retningslinjer, 

kort og redegørelser om kollektiv trafik. Dette er 

ved en fejl ikke kommet med i forslaget til 
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sige, at der nedlægges trafikreguleringer. 

Hastighedsgrænserne skal øges, busserne skal 

prioriteres i forhold til øvrig trafik. Trafiksignaler 

skal synkroniseres.  

 

C. S-tog 

Kommunen bør aktivt arbejde for at nedbringe 

transporttiden til det centrale København via S-

togs betjeningen. 

Kommuneplan 2017, med vil blive indarbejdet i 

den endeligt vedtagne Kommuneplan 2017. jf. 

bilag. 

 

B. Regionale buslinjer 

Allerede nu arbejdes der for at forbedre 

fremkommeligheden for regionens busser.  

Der er ved at blive etableret signalprioritering 

på Ravnsnæsvej og Bistrupvej for 500 S. 

 

C. S-tog 

Kommunen har ingen indflydelse på DSB´s 

køreplaner.  

 

Nr. 51 

Sune Elvig II 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Ny bilvej 

Sune Elvig påpeger at Rudersdal Kommune bør 

arbejde aktivt på at etablere en bilvej mellem 

Ludvig  

Jensens Vej og Birkerød Parkvej.

 

A. Ny bilvej 

I forbindelse med realisering af tiltag under 

"Trafikplan Birkerød" er der foreslået og 

gennemført en række anlæg, der har til hensigt 

at sikre trafikafviklingen i Birkerød i mange år. 

En underføring anses derfor unødvendig.  

 

 

Nr. 52 

Sune Elvig III 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Idrætshal på Kajerød Skolens grund 

Sune Elvig mener at Rudersdal kommune bør 

forpligte sig til, at reservere et areal på Kajerød 

A. Idrætshal på Kajerød Skolens grund 

I forbindelse med et kommende forslag til 

lokalplan, for arealerne ved den tidligere 



 

 

skolens grund til etablering af en idrætshal. Det vil 

være at udvise rettidig omhu at foretage en sådan 

arealreservation inden der opføres boliger på 

arealet. 

Kajerød Skole, forventes muligheden for 

fælleanlæg indarbejdet. Den nuværende 

idrætshal nedrives, og området afhændes til 

boligformål, dog ikke med krav om etablering af 

fælles idrætsanlæg. 

Nr. 53 

Dan Folke Bennike 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. Strandhuse nedenfor skræntfoden ud til 

Øresund 

Dan Folke Bennike foreslår en revision af 

Lokalplan 70 vedr. regulering af bebyggelse 

nedenfor skræntfoden ud til Øresund ved 

Skodsborg Strandvej. En revision af Lokalplan 70 

skal give kommunen kompetencer til at modsætte 

sig opførelse af skæmmende udhuse tæt ved 

stranden. 

 

 

B. Støj fra Strandvejen 

Dan Folke Bennike opfordrer til, at fornyelse af 

Strandvejens belægning indarbejdes i 

kommuneplanen. Det anføres, at støjen fra 

Strandvejen er voldsom, især i weekenderne. 

Belægningen på Strandvejen er, ifølge indsigeren, 

ikke blevet renoveret de sidste 20 år, undtaget 

vedligehold ved lapning af huller. Det fremhæves, 

at støjdæmpende belægning vil have en kolossal 

A. Strandhuse nedenor skræntfoden ud til 

Øresund.  

Ønsket om en revision af lokalplan 70 foreslås 

taget til efterretning.  

Kommuneplanen indeholder ingen rækkefølge 

for udarbejdelse af lokalplaner. 

Kommunalbestyrelsen tager løbende stilling til 

prioritering af lokalplanlægning.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Støj fra Strandvejen 

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for 

støj og en kortlægning af støjbelastede 

risikoområder, herunder ved Strandvejen.  

Konkret stillingtagen til udskiftning af 

belægning, sker i forbindelse med den 

driftsmæssige planlægning af 

vejvedligeholdelsen.   
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effekt. 

 

Høringssvar vedr. Skovlyskolen 
 

Nr. 54 

Skovlyskolens SFO/SFK forældreråd 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A. De røde baner benyttes i dag 

De røde baner benyttes i dag aktivt til diverse 

idrætsaktiviteter, skolernes idrætsdag, 

skoleafslutning mv. Nedlæggelse af de røde baner 

vil være endnu en forringelse af skolens og 

SFO/SFK’s muligheder for at opfylde de krav, som 

bl.a. skolereformen stiller til bevægelse i skolen.  

 

B Dårlig stand 

Forældrerådet udtrykker bekymring for kvaliteten af 

udearealerne til Skovly Skolen. Eksisterende 

faciliteter er begrænsede og i dårlig stand. 

Forældrerådet takker for den håndsrækning som 

kommunen gav til Skovlyskolen 2016 i forbindelse 

med PCB renovering.  

 

C Istandsættelse, legeplads, skatepark og parkour 

Forældrerådet ønsker området istandsat, således at 

skolen kan benytte de røde baner til idræt og andre 

aktiviteter i højere grad end i dag. Alternativt kunne 

etableres en ny legeplads, hvilket ikke findes i 

området, trods det at området huser mange 

børnefamilier. Sammen med en legeplads kunne 

etableres en skaterpark/cykelpark/parkourpark til 

områdets ældre børn. De skal i dag til Trørød eller 

Birkerød for at finde aldersrelevante anlæg til 

udendørs aktiviteter.   

 

D Støjgener 

Forældrerådet påpeger, at det må overvejes, om 

plejehjemsbeboerne vil blive belastet af støjgener 

fra dels skolen dels de to børnehaver i hverdagen 

og i weekenderne, hvor skolens areal benyttes af 

områdets unge som mødested, herunder fester med 

musik og høje røster.  

A De røde baner benyttes i dag 

Skovlyskolen vil fortsat have en fuld 

fodboldbane og dermed idrætsarealer, der 

modsvarer de øvrige skoler i kommunen. 

 

 

 

 

 

B Dårlig stand 

Der er i kommunens budget afsat midler til en 

forbedring af Skovly Skolens udearealer. 

 

 

 

 

C Istandsættelse, legeplads, skatepark og 

parkour 

Der er i kommunens budget afsat midler til en 

forbedring af Skovly Skolens udearealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Støjgener 

Der er ikke særlige støjkrav i forbindelse med 

boliger til ældre. 

 

 

 

 



 

 

 

E Kommuneplanens fokus 

Forældrerådet mener, at kommuneplanen giver 

indtryk af, at kommunen mangler en strategi for, 

hvordan man proaktivt kan tiltrække børnefamilier 

ved at øge tilbuddene til børn og unge.  

 

E Kommuneplanens fokus 

Rudersdal Kommune har oktober 2015 

vedtaget en børne- og ungepolitik, som 

beskriver tre værdier: Læring, sundhed og 

trivsel. I kommuneplanen tages der ikke 

selvstændig stilling til behov for tilbud til børn og 

unge, men der henvises til politikken. 

 

Nr. 55 

Kristine Klitsø Honoré 

 

A Skovly Skolens udearealer 

Kristine Klitsø Honoré finder det uforståeligt, at 

kommunen vælger at fravige sin profil som en aktiv 

og grøn kommune, ved at inddrage et grønt 

sportsområde ved Skovlyskolen til bebyggelse. Hun 

påpeger, at området benyttes af skolen samt 

beboere og børneinstitutioner i området. 

Atletikbanen burde renoveres, og der burde 

etableres en skaterbane og en legeplads på 

grunden ved Skovly Mark til glæde og aktivitet for 

skolen og områdets beboere.  

 

A Skovly Skolens udearealer 

Skovlyskolen vil fortsat have en fuld 

fodboldbane og dermed idrætsarealer, der 

modsvarer de øvrige skoler i kommunen. Der er 

i kommunens budget afsat midler til en 

forbedring af Skovly Skolens udearealer. 

 

Nr. 56 

Majbritt Vestergaard 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Banerne er til stor gavn for området 

Majbritt Milter gør opmærksom på, at banerne er til 

stor gavn for området, selvom de er slidte. Bl.a. er 

banerne et velegnet sted for børn at lære at cykle. 

  

B Idræt som prøvefag i folkeskolen 

Majbritt Milter gør opmærksom på, at idræt er 

prøvefag i folkeskolens udskolingsklasser. Området 

bør derfor omdannes til brug for idræt/atletik til gavn 

for Skovlyskolen og de omkringliggende 

institutioner. 

A Banerne er til stor gavn for området 

Se svar på høringssvar 54 A. 

Der henvises i øvrigt til cykelbanen ved Trørød 

Skolen. 

 

B Idræt som prøvefag i folkeskolen 

Der er i kommunens budget afsat midler til en 

forbedring af Skovly Skolens udearealer. 

Nr. 57 

Jan Andersen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A En billig løsning  

Jan Andersen mener, at det at finde en billig løsning 

for placering af plejeboligerne har vejet tungest for 

Rudersdal Kommune. Ved Skovlyskolen har 

kommunen to gratis grunde, der kan benyttes til 

A En billig løsning 

Området er udlagt til offentlige formål, og til 

spørgsmålet omkring den økonomiske afvejning 

henvises der til budgetforhandlingerne. 
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projektet.  

 

B Alternativ placering 

Jan Andersen efterspørger hvilke andre 

placeringsmuligheder, der er undersøgt, og hvorfor 

disse er opgivet. 

 

C Placering ved Højbjerggårdsvej 

Jan Andersen peger på boldbanerne op mod 

Højbjerggårdsvej som et velegnet alternativ. Her er i 

eksisterende tilkørsels vej samt p-areal.  

 

D Trafik 

Plejeboligerne vil medføre en stærkt forøget 

trafikbelastning især til gene for skolen og de 

nærmeste beboere. Ved tilkørsel fra Borgm. 

Schneiders Vej vil de nærmeste naboer få en 

trafikeret vej i baghaven. 

Jan Andersen stiller spørgsmålstegn ved 

Kommunens overvejelser vedr. den øgede 

trafikmængdes betydning for de skolebørn, som 

færdes i området.  

  

E Støj fra skolen 

Jan Andersen påpeger, at det må forventes at blive 

problematisk for plejeboligerne at ligge tæt ved en 

skole, hvor støjniveauet særligt i frikvartererne i højt. 

 

F Støj fra vej og p-areal 

Jan Andersen stiller spørgsmålstegn ved, hvordan 

kommunen vil afskærme vejen fra matriklerne mod 

syd dels mht. trafikstøj dels mht. trafiksikkerhed.  

 

G Busbetjening 

Jan Andersen påpeger, at det vil blive nødvendigt at 

forbedre busbetjeningen i området, såfremt der 

etableres plejeboliger. Dette vil medføre øgede 

driftsomkostninger. I dag betjenes området alene 

ved 1 times drift i store dele af dagtimerne og alene 

med forbindelse til Holte Station og ikke mod øst ad 

Øverødvej. 

 

H Dårligere forhold for børnene 

B Alternativ placering 

I forbindelse med behovet for flere plejeboliger 

er der afsat midler til at udvikle de eksisterende 

tilbud. Skovlyskolen er således ikke et udtryk 

for, at der er opgivet andre placeringer, men at 

placeringen i forhold til demografien anses som 

værende velegnet. 

 

C Placering ved Højbjerggårdsvej 

Området ved Højbjerggårdsvej er overvejet, 

men ligger umiddelbart mere centralt for 

skolens funktioner.  

 

D Trafik 

Det er umiddelbart vurderet, at de tidsmæssige 

forskydninger mellem skolens trafikale mønster 

og det trafikale mønster til et plejehjem gør, at 

de to funktioner godt kan sameksistere uden at 

gå på kompromis med trafiksikkerheden. 

 

E Støj fra skolen 

Se svar på høringssvar 54 D. 

 

 

F Støj fra vej og p-areal 

Spørgsmålet om håndtering af støj og 

trafiksikkerhed vil blive behandlet i forbindelse 

med udarbejdelse af lokalplan for området. Der 

vil blive udarbejdet relevante analyser, som skal 

lægges til grund for den konkrete planlægning.   

 

G Busbetjening 

Det konkrete behov for kollektiv busbetjening 

vurderes en gang om året i forbindelse med 

den årlige trafikbestilling hos Movia. 

 

 

H Dårligere forhold for børnene 

Skovlyskolen vil fortsat have en fuld boldbane 

og dermed idrætsarealer, der modsvarer de 

øvrige skoler i kommunen. 

Der er i kommunens budget afsat midler til en 

forbedring af Skovly Skolens friarealer. 



 

 

Jan Andersen finder det besynderligt, at 

kommunens ønsker at forringe forholdene for de ca. 

400 elever på Skovly Skolen. Han påpeger 

endvidere at den tidligere legeplads på Skovly Mark 

46 blev nedlagt for år tilbage og nu benyttes til 

oplag. Området omkring Skovlyskolen har gennem 

de senere år tiltrukket mange børnefamilier.  

 

I Lukket proces 

Jan Andersen konstaterer at der har været tale om 

en meget lukket proces. Grundejerforeningerne er 

først blevet orienteret ved møde d. 21. marts 2017, 

hvilket betragtes som sent i forhold til høringsfristen 

lå d. 29. marts 2017.  

 

J Såfremt planen realiseres 

Jan Andersen anmoder om at kommunen overvejer 

følgende såfremt planen realiseres trods den store 

borgermodstand: 

 At der ikke udformes en decideres 
adgangsvej for kørende ad 
beplantningsbæltet mellem boligområdet 
og Skovly Skolen.  

 At man alene anvender Skovly Mark 46 
som parkeringsplads og med tilkørsel 
direkte fra Borgm. Schneiders Vej.  

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

 At plejecentret placeres så tilbagetrukket 
fra boligområdet som muligt.  

  At leverancer/renovation kører ad 
Frederik Clausens Vænge i det denne vej i 
forvejen anvendes til institutionerne for 
enden af vejen.   

 

 

 

I Lukket proces 

Forslag til Kommuneplan 2017 og dermed 

ændringen i rammebestemmelserne for Ho.D6, 

Skovlyskolen har været i høring i perioden fra d. 

1. februar til d. 29. marts 2017. Der har i 

perioden været afholdt et orienteringsmøde for 

grundejerforeningerne i området. Der vil i 

forbindelse med eventuel udarbejde af lokalplan 

for området blive afholdt en høring. 

 

J Såfremt planen realiseres 

Bemærkningerne tages til efterretning og vil 

blive inddraget i processen omkring eventuel 

udarbejdelse af en lokalplan for området.  

 

Nr. 58 

Vejlauget for Skovly Mark og Skovlybakken 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A De røde baner benyttes 

Det påpeges, at mange børnefamilier er flyttet til 

området i løbet af de seneste år. Områdets skole- 

og institutionsbørn har igennem mange år benyttet 

banerne, hvor der er plads til motion og bevægelse. 

Særligt efter skolereformen benyttes banerne af 

skolen. Det vil derfor være et meget stort afsavn for 

de mange børnefamilier, hvis banerne inddrages til 

bebyggelse.  

A De røde baner benyttes 

Se svar på høringssvar 54 A. 
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B Udvidelsesmuligheder 

Ved placering af to institutioner så tæt på hindanden 

(Skole og plejeboliger) vil ingen af dem have 

mulighed for at udvide. Det er et faktum, at antallet 

af vuggestuebørn vil være stigende frem mod 2024. 

Det forekommer derfor ganske kortsigtet at inddrage 

grunden.  

 

C Adgangsvej i konflikt med deklaration for området 

Vejlaugets bestyrelse anser det for særligt 

problematisk, hvis kommunen anlægger en vej ind 

til plejehjemmet direkte fra Borm. Schneiders Vej 

mellem boligområdet og Skovly Skolens sydlige 

mur. Vejlaugets bestyrelse vurderer, at det vil være i 

strid med Lokalplan 63, Byplanvedtægt 6 og 

Skovlydeklarationen. 

Af Byplanvedtægt 6 fremgår det at ”de på planen 

viste beplantningsbælter skal have en mindste 

bredde på 10 m. Beplantningsbæltet skal udformes 

på en sådan måde, at det virker efter sin hensigt 

også i vintertiden”. Beplantningsbæltet, hvor 

adgangsvejen påtænkes etableret, er omfattet af 

denne bestemmelse.   

 

D P-areal på Skovly Mark 46  

Vejlaugets bestyrelsen påpeger, at 

Skovlydeklarationen omfatter Skovly Mark 46. 

Vejlauget mener ikke, at grunden på nogen måde 

bør bebygges med lavere restriktioner, end det der 

fortsat gælder for samtlige andre parceller i hele 

området. 

Der henvises endvidere til at man ikke med en 

kommuneplan kan ændre ved tinglyste 

servitutter på ejendomme, herunder heller ikke 

kommunens grund.  

 

E Øget trafik og sikker skolevej 

Hvis planen gennemføres, vil det medføre markant 

øget trafik, herunder tung trafik, i området, som i 

dag er kendetegnet ved sikre skolestier og lukkede 

veje. Det bemærkes at der henover den østlige del 

af Skovly Mark 46 løber en sti, som benyttes af 

B Udvidelsesmuligheder 

Skovlyskolen har på nuværende tidspunkt en 

betydelig overkapacitet, og den største 

rummelighed pr. barn i kommunen.  

Masterplan for dagtilbud er under revision og 

arbejder med at tilvejebringe den nødvendige 

kapacitet.  

 

C Adgangsvej i konflikt med deklaration for 

området 

I forbindelse med en realisering af 

kommuneplanens rammeændring vil der skulle 

udarbejdes ny lokalplan for området, og der vil i 

den forbindelse ske en afklaring i forhold til 

Skovlydeklarationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D P-areal på Skovly Mark 46 

En stillingtagen til Skovlydeklarationen vil ske 

som del af ny lokalplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E Øget trafik og sikker skolevej 

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan 

vil stiforhold blive inddraget. Der fremgår på 

nuværende tidspunkt ikke en offentlig 

stiforbindelse på tværs af Skovly Mark 46.  

Den endelige parkeringsløsning vil ligeledes 



 

 

skolebørn fra de boligområder, der ligger syd for 

skolen.  

Etablering af 70 plejeboliger vil kræve etablering af 

50 p-pladser på Skovly Mark 46. 

Det understreges, at Skovly Mark og Skovlybakken 

er privat fællesveje, som på ingen måde kan 

anvendes til yderligere trafik, som ikke relaterer sig 

til de enkelte parcehusejere. 

  

F Tilkørselsvej 

I fald planen vedtages, henstiller Vejlaugets 

bestyrelse på det kraftigste, at der anvendes en 

anden vej som tilkørselsvej. Der peges på 

eksisterende P-pladser og tilkørselsforhold til 

Mælkebøtten og skolen via Højbjerggårdsvej. 

Alternativt peges på at lade biltrafikken gå via 

Frederik Clausens Vænge og Øverødvej, således at 

det sikres at Skovly-området og dets beboere 

belastes mindst muligt af den med plejehjemmet 

forbundne trafik.  

 

G Udviklingen i kvarteret omkring Skovly Mark og 

Skovlybakken 

Vejlaugets bestyrelsen udtrykker, at man er stærkt 

bekymret for, om området reelt vil skifte karakter til 

et egentligt byområde med dertil hørende trafikale 

udfordringer. Denne bekymring følger af at området 

potentielt vil blive omkranset af fire store institutioner 

mod nord og et erhvervsområde mod syd.  

 

blive udformet i forbindelse med 

lokalplanlægning.  

Et eventuelt plejehjem er indtil videre forudsat 

trafikbetjent fra Borgm. Schneiders vej. 

 

 

 

 

F Tilkørselsvej 

Der er udarbejdet en indledende analyse af 

vejene omkring Skovly Skolen, herunder 

Borgm. Schneiders Vej og Frederik Clausens 

Vænge. Her peges på at Frederik Clausens 

Vænge er udformet således, at det anbefales at 

et eventuelt plejehjemsbyggeri får adgang fra 

Borgm. Schneiders Vej. 

 

 

 

 

G Udviklingen i kvarteret omkring Skovly Mark 

og Skovlybakken 

Kommunalbestyrelsen vurderer, at indretning af 

ca. 70 plejeboliger vil kunne ske i respekt for 

områdets karakter. 

Nr. 59 

Christina Kirkwall Bech Laursen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Christina Kirkwall finder anlæggelsen af plejeboliger 

på de røde baner for dybt kritisabelt.  

Hun redegøre for sit synspunkt med følgende:  

 

A Sikker skolevej 

 Øget trafikmængde, herunder tung trafik, 
tæt ved indkørslen til skolen.  

 Trafikken ind til plejeboligerne vil skulle 
foretage et højresving ind over den 
cykelsti, som benyttes af små og store 
elever, der selv går og cykler til skole.  

 En tryg skolevej vil forsvinde.  

 

 

 

 

 

A Sikker skolevej 

Det er umiddelbart vurderet, at de tidsmæssige 

forskydninger mellem skolens trafikale mønster 

og det trafikale mønster til et plejehjem gør, at 

de to funktioner godt kan sameksisterer uden at 

gå på kompromis med trafiksikkerheden. 
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B Udearealer 

 Reduktion af udearealerne til Skovlyskolen 
stemmer ikke overens med intentionerne i 
skolereformen om mere bevægelse.  

 Ved flytning af Egebækskolen til 
Skovlyskolen skete dels en øgning i 
antallet af elever, dels en reduktion af 
udearealer, som skolen øvrige elever har 
til rådighed.  

 De røde baner benyttes i undervisningen i 
idræt og til at skabe bevægelse i 
undervisningen.  

 De røde baner benyttes endvidere af 
områdets øvrige institutioner.  

 Der findes ikke andre områder i nærheden 
som kan benyttes til de aktiviteter, som de 
røde baner lægger op til.  

 

 

C Et attraktivt område for børnefamilier 

Skovly Skolen, lærere, elever og forældre har brug 

for arbejdsro, således at skolen kan blomstre og 

skabe. Der har i mange år været kæmpet for 

Skovlyskolen pga. PCB og slid.  

 

Der er lys og luft omkring skolen og de 

omkringliggende boligområder. Det gør området 

attraktivt. Et større byggeri i flere etager vil ikke 

passe ind.  

 

 

B Udearealer 

Skovlyskolen vil fortsat have en fuld 

fodboldbane og dermed idrætsarealer, der 

modsvarer de øvrige skoler i kommunen. 

Uagtet at Egebækskolen er indplaceret på 

Skovly Skolen, så har Skovlyskolen stadig stor 

restkapacitet sammenlignet med kommunens 

øvrige skoler. 

Behovet for banen er afklaret med skolens 

ledelse og der henvises i øvrigt til kommunens 

idrætsanalyse, herunder mulighederne på 

Rudegård stadion, som gennem skoven ligger i 

en gåafstand på 2,7 km fra skolen. 

 

C Et attraktivt område for børnefamilier 

Hensynet til arbejdsro og udvikling vil blive 

varetaget i forbindelse med en konkretisering af 

en lokalplan og i tilrettelæggelsen af en proces 

omkring realisering af denne.  

I kommuneplanen er der ikke muliggjort byggeri 

i flere etager. Konkretisering af et byggeri vil 

ske i forbindelse med udarbejdning af ny 

lokalplan for området.  

Nr. 60 

Christiane og Eskil Oxfeldt Krag 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Sikker skolevej  

Det påpeges at mange børn, såfremt planen 

realiseres, vil skulle krydse og forholde sig til den 

ekstra og megen trafik, der vil følge plejeboligerne. 

Dette stemmer dårligt overens med kommunen 

politik om, at flere børn skal cykle eller gå til skole.  

 

B Byggeri i to plan 

Ved byggeri i to plan vil kommunen bryde med de 

servitutter, som gælder for de omkringliggende 

kvarterer, som fastsætter at der kun må bygges i et 

plan.  

 

 

 

A Sikker skolevej  

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

 

 

 

 

B Byggeri i to plan 

Kommuneplanens rammebestemmelser 

muliggør én etage. Der vi i forbindelse med 

lokalplanlægningen for området blive taget 

stilling til, hvordan byggeriet indpasses i 

området, bl.a. under hensyntagen til naboerne 

samt fastholdelse af et grønt areal omkring 

bygningerne. Det kan i den forbindelse vise sig 



 

 

 

 

 

 

 

C P-plads og adgangsvej 

Det påpeges at kommunen ikke kan tillade sig at 

planlægge for etablering af en vej i folks baghaver. 

Endvidere påpeges at placeringen af p-pladsen på 

Skovly Mark 46, virker stærkt ulogisk, da den vil 

ligge langt fra selve plejehjemmet.   

 

D Mødested, skatepark og parkour 

Paradis/Skovly kvarteret mangler tilbud til de unge. 

Derfor vil det være passende om 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. 

 

E Forslag til alternative placeringer 

Det foreslås at plejeboligerne placeres ved grunden 

ved. Gl. Holte motorvejens afkørsel (overfor Q8) 

Alternativt placeret i erhvervsområdet ved Borgm. 

Schneiders Vej. Her vil den ekstra trafik blive ledt i 

god afstand fra skolen og området vil få et tiltrængt 

løft. Et område, som i øvrigt er ”.. en skamplet for 

kvarteret. Decideret grimt og passer slet ikke ind. To 

fluer med et smæk”.  

mest hensigtsmæssigt, at arbejde med to 

etager.  

 

 

 

C P-plads og adgangsvej 

Den endelige udformning af parkeringsanlæg 

og vejadgang fastlægges i forbindelse med 

lokalplan for området.  På nuværende tidspunkt 

ses parkering ved p-pladsen på Skovly Mark 46 

således alene som en del af løsningen. 

 

D Mødested, skaterpark og parkour 

Der henvises til analysen af idrætsfaciliteter og 

skolens vurdering af behovet for faciliteter. 

 

 

 

 

 

 

E forslag til alternative placeringer 

Grunden over for Q8 i gl. Holte er fredet og kan 

derfor ikke anvendes.    

I erhvervsområdet er der en række 

planmæssige og miljømæssige forhold som 

umiddelbart er svære at forene med et 

plejehjemsbyggeri i den størrelse som der er 

behov for. 

Nr. 61 

Michel Honoré 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Sikker skolevej 

Inddragelse af de røde baner, Skovly Mark 46 og 

det grønne beplantningsbælte vil forringe eller 

eliminere de sikre skoleveje, som kendetegner 

området.   

 

B Øget trafik 

Michel Honoré påpeger, at den øgede 

trafikmængde, som vil følge af det påtænkte 

byggeri, vil medføre en øget væsentlig slitage på 

områdets infrastruktur, som vil være en belastning.  

A Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

 

 

 

B Øget trafik 

Se svar på høringssvar 58 E. 
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C Områdets grønne karakter 

Michel Honoré påpeger, at det vil være et tab for 

området såfremt både de røde baner, det grønne 

beplantningsbælte, samt Skovly Mark inddrages til 

byggeri. Områderne benyttes at børn, institutioner 

og voksne og bidrager til området grønne og aktive 

profil.  

 

D Uønsket urbanisering af området 

Michel Honoré finder det uheldigt, at den påtænkte 

bebyggelse vil medføre en øget urbanisering eller 

industrialisering af området, som er enestående ved 

sin luftige og grønne profil. 

 

 

C Områdets grønne karakter  

Se svar på høringssvar 54 A og 59 B.  

 

 

 

 

 

 

D Uønsket urbanisering 

Se svar på høringssvar 58 G. 

Nr. 62 

Allan Udesen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovly Skolens udearealer 

Allan Udesen påpeger, at Skovly Skolens 

udearealer en gang tidligere er blevet reduceret. 

Inddrages de røde baner, vil der blot være én 

boldbane til rådighed. De røde baner benyttes i dag, 

trods deres dårlige stand. Allan Udesen så gerne, at 

skolens udearealer blev prioriteret i højere grad og i 

overensstemmelse med den oprindelige plan. 

Såfremt man se sport og bevægelse fremmet, må 

kommunen sørge for at de rette forhold er til stede. 

Allan Udesen peger på, at kommunen andre steder, 

nu senest i Høsterkøb, har prioriteret midler til 

sportsarealer. Allan Udesen peger på, at behovet i 

Høsterkøb ikke kan være lige så stort som ved 

Skovly Skolen.  

 

B Forslag til alternativ placering 

Allan Udesen er af den opfattelse, at kommunen 

råder over andre og mere velegnede grunde.  

 

Som et eksempel peges på Egebækskolen, hvor 

tilkørselsforholdene er bedre og til mindre gene for 

omkringboende.  

 

A Skovly Skolens udearealer 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Forslag til alternativ placering 

Se svar på høringssvar 57 A.  

 

Området omkring Egebækskolen udgør i 

Forslag til Kommuneplan 2017 rammeområde 

Gh.D5, og er udlagt til offentlige formål i form af 

skole for børn og unge med særlige behov, 

døgninstitution og offentlig administration. 

Området er beliggende i landzone, men 

omfattet af Lokalplan 216 med en anvendelse 



 

 

overens med kommuneplanrammen.  

Området er derudover omfattet af fredning, 

skovbyggelinje og beliggende i grøn kile fastlagt 

i Fingerplan 2013 /forslag til Fingerplan 2017. 

På denne baggrund vurderes det, at en 

byudvikling i form af plejehjem/hospice med 

træningsfaciliteter ikke er muligt indenfor 

rammerne af den gældende lovgivning og 

fredning.  

 

Nr. 63 

Laura Diness 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovly Skolens udearealer 

Laura Diness peger på, at Skovlyskolen netop er 

blevet lagt sammen med en specialskole. I den 

forbindelse er der brug for at styrke skolen og sikre, 

at alle børn har plads og mulighed for at udfolde sig 

fysisk.  

Institutionerne Mælkebøtten og Børnehuset, som 

begge er idrætsinstitutioner, benytter de røde baner. 

Nedlæggelsen af de røde baner vil være et stort tab 

for både skole og institutioner og gøre området 

mindre attraktivt for børnefamilier.   

 

B Sikker skolevej 

Laura Diness peger på, at gennemførelse af 

projektet vil gøre området mindre sikkert at færdes i.    

 

A. Skovly Skolens udearealer 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 59 A. 

Nr. 64 

Maria og Jesper Fogh Duelund 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovly Skolens udearealer 

Ved inddragelse af de røde baner til plejeboliger 

tages et vigtigt areal fra skolen og børnene. I stedet 

for at begrænse skolens udviklingsmuligheder, bør 

man opprioritere læringsmiljø, børnenes trivsel og 

deres mulighed for aktiv og kreativ leg udendørs. I 

dag benyttes de røde baner flittigt både i skoletiden 

og i fritiden.  

 

B Alternativ anvendelse af de røde baner 

Maria og Jesper Fogh foreslår som alternativ som 

de røde baner, at området kan indrettes til 

naturlegeplads eller lignende. Dette vil sikre 

A. Skovly Skolens udearealer 

Se svar på høringssvar 54 A og 59 B. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Alternativ anvendelse af de røde baner 

Forslag til alternativ anvendelse vil eventuelt 

kunne indarbejdes delvist i friarealdisponering. 
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yderligere tilflytning af børnefamilier til området.  

 

Nr. 65 

Anders Peter Gerholt Skovsen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Trafiksikkerhed 

Anders Peter Skovsen påpeger, at etablering af 

plejeboliger vil medføre øget trafik med nedsat 

trafiksikkerhed som konsekvens for børnene.  

 

B Skovly Skolens udearealer 

Anders Peter Skovsen påpeger, at de røde baner 

benyttes aktivt af områdets børn både i skole- og 

fritid. Såfremt arealerne blev bedre vedligeholdt, 

ville de benyttes endnu mere.  Inddragelse af de 

røde baner vil være imod lokalområdets interesser.  

 

C Børnefamilier 

Anders Peter Skovsen påpeger, at det må være i 

kommunens interesse at tiltrække børnefamilier, 

som bidrager positivt til kommunens økonomi.  

 

A Trafiksikkerhed 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

 

 

B. Skovly Skolens udearealer 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

 

 

 

 

C. Børnefamilier 

Der henvises til den nye befolkningsprognose 

og kommunens generelle gode adgang til 

grønne områder. 

Nr. 66 

Forældrerådet i Børnehuset Fr. Clausens Vænge 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Udearealer for Børnehuset  

Børnehusets forældreråd finder det bekymrende at 

arealet skal inddrages til byggeri. Det påpeges, at 

Børnehuset anvender området til aktiv læring, 

motion og bevægelse. Det vil være at fratage 

børnene en et grønt område lige udenfor 

Børnehuset.  

 

B Stigning i børnetal 

Forældrerådet henviser til befolkningsprognosen 

hvoraf det fremgår at der forventes en stigning i 

antallet af 0-2 årige børn. Disse børn vil i sagens 

natur søge børnehave og skole de kommende år. 

Det betragtes derfor som kortsigtet at reducere 

udearealer til institutionerne i området og 

Skovlyskolen. ’ 

 

C Uro i forbindelse med byggeri 

I forbindelse med byggeri i området vil genereres en 

del larm. Dette påpeger forældrerådet vil være en 

A Udearealer for Børnehuset  

Se høringssvar 59B. Hertil kommer at der mod 

øst ligger et stort fredet areal, Søllerød 

Naturpark.  

 

 

 

 

B Stigning i børnetal 

Se høringssvar 58B samt 59B.  

 

 

 

 

 

 

 

C Uro i forbindelse med byggeri 

Der vil i forbindelse med den konkrete 

planlægning blive taget stilling til miljømæssige 



 

 

udfordring i forhold til den nyligt etablerede 

Pandastue for i Børnehuset, som er målrettet børn 

med særlige pasningsbehov.  

 

D Øget trafikmængde 

Forældrerådet påpeger at trafikpresset vil stige i 

området, som ellers er præget af trafiksikre stier og 

lukkede veje. Området kan ikke bære den øgede 

trafikmængde.  

 

E Kommunens grønne profil 

Det påpeges at kommunen ved det nye byggeri vil 

gå på kompromis med sin ellers grønne profil.  

 

 

 

 

 

F Afskriver Skovlyskolens udviklingsmuligheder 

Ved byggeri på grunden afskrives en eventuel 

fremtidig udvidelse af Skovlyskolen.  

 

forhold, herunder støj.  

 

 

 

D Øget trafikmængde 

Se høringssvar 58E 

 

 

 

 

E Kommunens grønne profil 

Skovlyskolen vil fortsat have en fuld 

fodboldbane og dermed idrætsarealer, der 

modsvarer de øvrige skoler i kommunen. 

Området ligger fortsat ud til det åbne land og 

Søllerød Naturpark, der i bidrager til områdets 

grønne profil.  

 

F Afskriver Skovlyskolens udviklingsmuligheder 

Se høringssvar 58B 

Nr. 67 

Aneta Jamka Dahl-Jensen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovly Skolens udearealer 

Aneta Jamka Dahl-Jensen påpeger, at udearealerne 

ved Skovlyskolen i forvejen er utilstrækkelige. 

Skovlyskolen ligger i et kvarter fyldt med 

børnefamilier og det synes derfor mærkeligt at 

prioritere at skolens udearealer benyttes til 

ældreboliger frem for at investere i moderne 

skoleomgivelser.  

 

B Trafiksikkerhed 

Aneta Jamka Dahl-Jensen påpeger, at etablering af 

plejeboliger på de røde baner vil medføre mere 

trafik ved skole.  

 

C Alternative placeringer 

Det påpeges at der må være andre steder i 

kommunen som er mere velegnede og hvor det ikke 

vil genere børnefamilier.  

 

A. Skovly skolens udearealer 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

 

 

 

 

 

 

B Trafiksikkerhed 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

 

 

C Alternative placeringer 

Se svar på høringssvar 57 B.  
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Nr. 68 

Peder Andersen og Susanne Hendriksen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Legepladser 

Det påpeges at området i forvejen er underforsynet 

med legepladser til de mange børn, der er flyttet til 

området de senere år.  

A. Legepladser 

Behovet for offentlige legepladser kan 

indarbejdes i en samlet vurdering af 

kommunens legepladser. 

Nr. 69 

Borgerinitiativet – pænt nej tak  

Underskriftsindsamling. Underskrevet af 319 

borgere 

 

 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Fokus på at tiltrække børnefamilier 

I underskriftsindsamlingen påpeges at kommunen 

har brug for at kunne tiltrække børnefamilier. Det 

kræver, at kommunen holder fast i muligheden for at 

styrke daginstitutioner, skoler og attraktive 

boligkvarterer i nærhed af sportsfaciliteter, og ikke 

mindst legepladser. 

 

Såfremt de røde baner anvendes til et plejehjem, 

forringes kommunens og borgernes mulighed for at 

fortsætte udviklingen af et attraktivt 

børnefamilieområde, med sikker skolevej, svag 

boligtrafik og stærke udviklingsmuligheder på skole 

og daginstitutionsområdet. 

 

B Foranalysens indhold 

Forvaltningens foranalyse som har ledt til 

udvælgelsen af de røde baner er alene på 

befolkningsprognoser, areal (at der er plads nok) og 

trafikanalyse (at man kan komme til området). 

Foranalysen er ikke kvalificeret i forhold til om 

grunden og området er egnet til plejehjem.  

 

C Alternative placeringsmuligheder 

Plangrundlaget vil skulle ændres således, at 

bebyggelsesgraden ændres fra 25 % til 35 %, og at 

der kan bygges i mere end ét plan. Med sådanne 

forudsætninger vil der være mange andre egnede 

arealer i kommunen. 

 

D Udviklingsmuligheder 

De røde baner ønskes ikke bebygget. Dette vil 

hindre en fremtidig udvikling af skole og de røde 

A. Fokus på at tiltrække børnefamilier 

Skovlyskolen har vurderet, at ved en renovering 

af de nærrekreative arealer vil der kunne 

etableres fuldt ud tilfredsstillende udemiljøer for 

skolens børn og unge.  

 

 

I forhold til Kultur og Fritids analyser af 

kulturtilbud herunder idrætsanlæg er det 

vurderet, at behovet vil kunne imødekommes 

uden en prioritering af de røde baner på 

Skovlyskolen. Spørgsmålet om nærrekreative 

legepladser i villakvarteret vil kunne indarbejdes 

i en kommende lokalplan. 

 

B. Foranalysens indhold 

Forananlysen vil blive yderligere udviklet i 

forbindelse med ny lokalplan for området, hvor 

de rejste spørgsmål vil blive belyst. 

 

 

 

 

C. Alternative placeringsmuligheder 

Se svar på høringssvar 60 B.  

 

 

 

 

 

D. Udviklingsmuligheder 

Se svar på høringssvar 58 B.  



 

 

baner.  

 

Det ønskes at kommunen fortsat holder fast i at 

anvende området til skole, institutioner og 

fritidsformål til gavn og glæde for hele børne- og 

skoleområdet, ligesom boligområdet fortsat skal 

være attraktivt for børnefamilier.” 

 

Nr. 70 

Claus Dreyer 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovly Skolens udearealer 

Skovlyskolen og de omkringliggende børnehaver 

benytter i stor stil området til sport, motion og leg. 

Claus Dreyer påpeger, at der ikke findes lignende 

muligheder i nærområdet.   

Inddragelse af de røde baner vil være i strid med 

Rudersdal Kommunens skolepolitiske mål om et 

sundt og aktivt liv. 

 

B Trafik 

Claus Dreyer påpeger, at etablering af plejeboliger 

vil ændre væsentligt på trafikbelastningen i form af 

varetransporter, renovation, ambulancer, 

persontransport, læger, personale og pårørende på 

alle tider af døgnet. Denne trafikbelastning vil ske på 

villaveje, der er vant til let trafik i dagtimerne og 

herefter næsten ingen.  

 

C Sikker skolevej  

Vejene omkring Skovlyskolen må betragtes som 

skoleveje. På sær Borgm. Schneiders Vej færdes 

mange skolebørn. Claus Dryer påpeger, at det må 

betragtes som en højrisikobeslutning at lave en 

trafikeret vej langs skolen.  

 

A. Skovly Skolens udearealer 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Trafik 

Se svar på høringssvar 57 D. 

 

 

 

 

 

 

 

C Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

Nr. 71 

Ejerlavet Kuben 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Brud med områdets arkitektoniske karakteristika 

Ejerlavet Kuben gør opmærksom på, at de røde 

baner er omgivet af bebyggelser fra 1960’erne, der i 

vidt omfang er udpeget som bevaringsværdigt i 

kategori 3. Alle ejendomme er opført i én etage. 

Ejerlavet Kuben er bekymret for, at opførelse af 

A. Brud med områdets arkitektoniske 

karakteristika 

Hensynet til områdets arkitektoniske 

karakteristika vil blive inddraget i forbindelse 

med den konkrete lokalplanlægning for 

området.  
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plejeboliger vil bryde områdets arkitektoniske 

karakteristika. 

 

 

B Trafikbetjening af plejeboligerne 

Ejerlavet Kuben påpeger, at området hvor 

plejeboligerne påtænkes opført er uegnet til 

formålet, ikke mindst pga. de tre dårlige trafikale 

tilslutningsmuligheder fra henholdsvis Borgm. 

Schneiders Vej, Højbjerggårdsvej og Fr. Clausens 

Vænge.  

 

Ejerlavet udtrykker bekymring for en den øgede 

trafikbelastning, som en eventuel tilkørsel til 

plejeboligerne, vil medføre. Vejforholdene uden 

cykelsti, og med fortov kun på den ene side af 

vejen, kan ikke rumme en sådan øget belastning, og 

vejen kan ikke qua områdets status som 

bevaringsværdigt udvides.  

 

I forbindelse med trafikken til og fra institutionerne 

Mælkebøtten og Børnehuset opstår 

spidsbelastninger på Fr. Clausens Vænge omkring 

kl. 7-8 samt kl. 15-16. Endvidere udnyttes 

eksisterende p-pladser fuldt ud i disse tidsrum. 

 

 

 

I forhold til to etager, se svar på høringssvar 60 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Trafikbetjening af plejeboligerne 

Se svar på høringssvar 57 D og 59 A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C Sikker skolevej 

Ejerlavet udtrykker bekymring for konsekvenserne 

ved en evt. etablering af tilkørsel til plejeboligerne 

via Fr. Clausens Vænge. Fr. Clausens Vænge 

fungerer som skolevej, samt gang/cykelsti af mange 

bløde trafikanter, skolebørn, brugere af fritidstilbud 

på Skovly Skolen. 

 

D Adgangsvej til Søllerød Naturpark 

Fr. Clausens Vænge benyttes endvidere som 

adgangsvej til det rekreative område Søllerød 

Naturpark af såvel institutioner og områdets 

borgere.  

 

E Uheldig udvikling af borgermødet 21. marts  

Ejerlavet bemærker, at de finder drøftelsen af de 

trafikale forhold på borgermødet yderst uheldig.  

Efter gentagne ytringer fra udvalget deltagere 

omkring de trafikale forhold i området, medgiver en 

kommunal repræsentant enighed i, at tung trafik til 

plejeboligerne kan føres ad Fr. Clausens Vænge. 

Som det fremgår af ovenstående er Ejerlavet Kuben 

meget imod sådanne overvejelser.  

 

C. Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

 

 

 

 

 

D. Adgangsvej til Søllerød Naturpark 

Dette vil fortsat være muligt, og hensynet hertil 

vil blive inddraget i forbindelse med den 

konkrete planlægning.  

 

 

E. Uheldig udvikling af borgermødet 21. marts 

Der ses ikke på nuværende tidspunkt at være 

belæg for en sådan konklusion, som nævnt fra 

borgermødet.  

Nr. 72 

Skovlyskolens Skolebestyrelse 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovlyskolen i udvikling 

Skolebestyrelsen ønsker at fortælle, at Skovlyskolen 

er inde i en rivende udvikling. Der er gennemført 

omfattende ledelsesskift, skolen er PCB renoveret, 

lagt sammen med Egebækskolen, er i gang med at 

opbygge et stærkt kompetencecenter for børn med 

særlige behov, og skolen står foran en renovering 

som alle har set frem til i flere år.  

 

Bestyrelsen oplever at stå med et stærkt 

ledelsesteam og dedikerede lærere og pædagoger, 

der ønsker at skabe en skole i verdensklasse.  

 

B Udvikling af de røde baner 

Som en del af arbejdet med fremtidens skole har 

elever, via postkort til skolebestyrelsen, givet udtryk 

for ønsker om gode udearealer og masser af plads. 

A. Skovlyskolen i udvikling 

Kommunalbestyrelsen kan kun bifalde den 

positive udvikling, som beskrives i 

høringssvaret. Det vurderes ikke at etablering 

af plejeboliger på den sydlige del af grunden vil 

have indvirkning på disse forhold.  

 

 

 

 

 

 

 

B Udvikling af de røde baner 

Se svar på høringssvar 54 A og 54 B. 
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I takt med at skolen bliver moderniseret, er det 

bestyrelsens forventning, at nye og spændende 

muligheder for udviklingen af de røde baner vil blive 

lagt frem og prøvet af til gavn for elevernes læring, 

trivsel og fællesskab, for daginstitutionsbørnene og 

for børnefamilierne i området. 

 

Skolebestyrelsen har løbende holdt møder med 

kommunen om mulighederne for at revitalisere de 

røde baner. Senest har været dialog om banerne, 

som en del af Rudersdalrutens Univers og som 

samlingspunkt for området unge, der i forvejen 

bruger arealet som mødested i weekenden.  

 

C De røde baner 

Bestyrelsen betragter afståelse af de røde baner 

som et væsentligt strategisk tab. Det vil ikke 

længere være muligt at udnytte banerne i henhold til 

kommunens strategi på hverken skole- eller 

daginstitutionsområdet.  

 

I skolepolitikken (red. Kommunens?) vil der være 

behov for strukturtilpasninger. I den sammenhænge 

forestiller skolebestyrelsen sig, at de røde baner kan 

være et aktiv for tilpasningerne på børne- og 

skoleområdet, hvilket vil være en naturlig udvikling 

for hele området omkring Skovly Skolen.  

 

Boligområderne omkring Skovlyskolen må fortsat 

forventes at tiltrække børnefamilier. 

Skolebestyrelsen mener, at anvendelsen af de røde 

baner fortsat bør afspejle dette.  

 

D Alternativ placering 

Bestyrelsen betragter ikke skolens grønne baner, 

som et velegnet alternativ til placering af 

plejeboligerne. Disse baner ligger som en integreret 

del af hal-/salmiljøet, og er uundværlig som en del af 

skolens hverdag.  

 

Bestyrelsen peger på, at det via rammeændringer, 

som dem der er foretaget for Ho.D6, Skovly Skolen, 

vil være en række alternative placeringsmuligheder i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. De røde baner 

Se svar på høringssvar 54 A og 54 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Alternativ placering 

Se svar på høringssvar 57 B.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

den sydlige del af kommunen.   

 

E Sikker skolevej 

Skolebestyrelsen betragter de røde baner som 

uegnede til placering af plejeboliger, hvor der vil 

være tilknyttet både let, tung og akut-trafik døgnet 

rundt i alle ugens dage. 

 

De tre tilkørselsmuligheder til området krydser alle 

de skoleveje som børnene anvender. Bestyrelsen 

vurderer ikke placeringen af plejeboligerne ved 

Skovly Skolen, som kvalificerede i forhold til sikre 

skoleveje.  

 

 

 

E Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

Nr. 73 

Forældrerådet i Idrætsinstitutionen, Skolyhuset 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovly Skolens udearealer – de røde baner 

De røde baner bliver brugt af institutionen til 

cykeltræning, løbetræning/motivation i forbindelse 

med fri for mobberi løbet, der afholdes en gang 

årligt.  

 

Det undrer forældrerådet at kommunen, der ellers er 

kendt for sit høje fokus på bevægelse og natur, 

nedlægger de røde baner i et område, der rummer 

så mange børnefamilier og institutioner, der bruger 

faciliteterne aktivt.  

 

Det påpeges endvidere at beplantningsbæltet 

nedlægges i forbindelse med byggeriet.  

 

A Skovly Skolens udearealer – de røde baner 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

Vedr. beplantningsbælte, se svar på 

høringssvar 58 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 74 

Rasmus Axelsson 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Banerne bruges af alle 

Finder at banerne ved Skovly Skolen, til trods for at 

de ikke er vedligeholdte, benyttes af en række 

forskellige institutioner og borgergrupper, herunder 

børnehavebørn, skolebørn, børnefamilier, unge og 

motionister. Det påpeges endvidere at anvendelsen 

af banerne forventeligt ville være mere intensiv, hvis 

de blev vedligeholdt eller udviklet. 

 

B Rammeændring, bebyggelsesprocent 

A Banerne bruges af alle 

Se svar på høringssvar 54 A.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Rammeændring, bebyggelsesprocent 
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Bekymret for at beslutningsgrundlaget for den 

foreslåede rammeændring af Ho.D6 da forarbejdet 

er for overfladisk. Bekymret for, at der udskydes 

store udfordringer til fremtidig lokalplanlægning.  

Stiller spørgsmål om bebyggelsesprocenten, der 

med Forslag til Kommuneplan 2017 øges fra 25 %. 

35 %., senere kan stige, og om eksisterende 

institutionsbebyggelser medregnes.  

 

C Trafik 

Påpeger, at området er præget af megen trafik, 

særligt om morgenen og eftermiddagen når der 

afleveres og hentes børn. Den trafikale belastning 

vil stige, hvis der opføres ældreboliger. Fremhæver 

desuden, at et nyt byggeri i flere etager vil have en 

visuel påvirkning og bryde med områdets 

arkitektoniske særkende. Rasmus Axelsson er 

derfor ikke enig i Rudersdal Kommunes scoping til 

miljøvurdering, da han mener, at rammeændringen 

har en væsentlig påvirkning.  

 

D Alternative placeringer 

Finder det indlysende, at der er behov for flere 

plejeboliger til ældre, men ønsker at der arbejdes, 

for at tiltrække børnefamilier for at sikre 

udviklingsmuligheder på skole-, daginstitutions-, 

kultur- og fritidsområdet. Udviklingsmuligheder 

forudsætter, at der fortsat er arealer til rådighed til 

disse områder, f.eks. det sydlige areal ved Skovly 

Skolen. 

Foreslår, at nye plejeboliger kan placeres i Holte i 

rammeområdet Ho.T1, Holte Stationsvej eller 

Ho.C1, Holte Bymidte vest. Alternativt foreslås 

Egebækskolen, rammeområde Gh.D5.  

 

Finder at der er mange alternative muligheder til 

placering af plejeboliger, og hensynet til at tiltrække 

børnefamilier er for tungtvejende, til at det sydlige 

areal ved Skovlyskolen benyttes til plejeboliger. 

Den fastsatte maksimale bebyggelsesprocent 

er en øvre ramme for det samlede 

rammeområde. De 35 % modsvarer 

bebyggelsesprocent som vedtaget for Sjælsø 

Plejehjem.  

 

 

 

 

C Trafik 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Alternative placeringer  

Generelt vedr. alternativ placering, se svar på 

høringssvar 57 B. 

 

Som en del af den attraktive 

bosætningskommune hører  

 

Vedr. Egebækskolen, se svar på høringssvar 

40 B. 



 

 

 

 

 

 

 

Nr. 75 

Søren Snitker 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Alternativ placering 

Søren Snitker pointerer, at når han bliver gammel, 

ønsker han at bo i et centerområde, nær kollektiv 

transport og indkøbsmuligheder. Finder det derfor 

umyndiggørende at placere plejeboliger ved Skovly 

Skolen, da det vil begrænse fremtidige beboere 

daglige kontakt til andre beboere og personale. 

Påpeger, at et privat ejet plejehjem ikke vil være 

økonomisk tilgængeligt for alle områdets ældre 

beboere. 

A Alternativ placering 

Se svar på høringssvar 57 B. 
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B Trafik og områdets karakter  

Finder at området er uegnet til etablering 

plejeboliger, da det vil bryde med områdets karakter 

og da området ikke er dimensioneret til belastningen 

fra ekstra trafik, som plejeboligerne vil medføre. 

Påpeger, at bebyggelse på arealet syd for 

Skovlyskolen vil forringe andre befolkningsgruppers 

incitament for at bosætte sig i kommunen.  

 

C De røde baner 

Påpeger, at banerne ved Skovlyskolen i 

generationer er blevet brugt af børn og voksne til 

fritidsaktiviteter. Argumenterer for, at det fortsat er 

vigtigt at have arealer til fri lege uden for 

idrætsklubber. 

 

B Trafik og områdets karakter 

Vedr. trafik, se svar på høringssvar se svar på 

høringssvar 58 E og 58 F. 

Vedr. områdets karakter, se svar på 

høringssvar 58 G. 

 

 

 

 

C De røde baner 

Se svar på høringssvar 54 A. 

Nr. 76 

Tine Andersen og Mogens Krøigaard 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Alternative placeringer 

Ønsker, at der findes alternative placeringer for et 

nyt plejehjem i kommunen og fremlægger en rapport 

herom i ny høring.  

 

B Bebyggelsesprocent, etager, samarbejde 

Hvis der skal bygges på arealet syd for 

Skovlyskolen foreslås det, at arealet maksimalt 

bygges med 25 i bebyggelsesprocent, i 2 etager, at 

der sikres samarbejde med eksisterende 

børneinstitutioner, og at områdets beboere får 

fortrinsret til plejehjemmet. 

 

A Alternative placeringer 

Se svar på høringssvar 57 B og 57 I. 

 

 

 

B Bebyggelsesprocent, etager, samarbejde 

Bebyggelsesprocenten er en samlet 

bebyggelsesprocent for området under et, og 

der er på nuværende tidspunkt alene muliggjort 

1 etage. 2 etage vil kræve et tillæg til 

Kommuneplanen i forbindelse med 

udarbejdelse af ny lokalplan.  

Se var på høringssvar 69 C.  

Nr. 77 

Ulrik Dobsa og Trine Hansen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A De røde baner benyttes  

Påpeger, at banerne benyttes af skole- og 

institutionsbørn både mens børnene er skole eller 

institution og i fritiden, uanset banernes 

beskaffenhed. At bebygge banerne vil have en 

negativ effekt på børnenes mulighed for at leve et 

aktivt fritids- og udeliv. Henviser til, at der i 

Planstrategi 2015 og forslag til Kommuneplan 2017 

er visioner for at styrke det aktive fritids- og udeliv. 

A De røde baner benyttes 

Se svar på høringssvar 55 A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

B Attraktivt for børnefamilier 

Finder det vigtigt, hvis kommune fortsat skal være 

attraktiv for børnefamilier, at skole og institutioner 

prioriteres, og at der fortsat er gode arealer til leg 

udendørs. 

 

C Områdets karakter 

Bekymret for, at ny bebyggelse til plejehjem vil 

ændre områdets arkitektoniske udtryk, at 

beplantningen ændres og at området vil ændre 

karakter fra beboelsesområde til et egentligt 

byområde.  

 

D Skovlydeklarationen 

Der bemærkes, at Skovlydeklarationen fortsat bør 

følges. Det fremhæves endvidere, at et nyt byggeri 

kan medføre tab i ejendomsværdierne boligejerne, 

og at dette er uacceptabelt. 

 

E Trafikale forhold 

Påpeger, at der nær sikre stier, som anvendes af 

børn fra område syd for Skovly Skolen, vil være 

øget trafik og at 70 boliger vil medføre større trafik 

belastning særligt i morgen og eftermiddagstimerne. 

Foreslår at parkering etableres under terræn for at 

bevare sikre skoleveje, og for at parkering er til 

mindst mulig gene for naboerne.  Foreslår at 

alternative til Borgm. Schneidersvej findes som 

tilkørselsvej og at de private fællesveje Skovly Mark 

og Skovlybakken friholdes for yderligere trafik. 

 

F Videre planlægning 

Ønsker dialog og inddragelse i det videre 

lokalplanarbejde, såfremt forslaget til Kommuneplan 

2017 vedtages i sin fremlagte form. 

 

B Attraktivt for børnefamilier 

Se svar på høringssvar 55 A. 

 

 

 

 

 

C Områdets karakter 

Se svar på høringssvar 58 G.  

 

 

 

 

D Skovlydeklarationen 

Se svar på høringssvar 58 C. 

 

 

 

 

 

E Trafikale forhold 

Vedr. trafik, se svar på høringssvar 57 D. 

Vedr. tilkørselsvej, se svar på høringssvar 58 F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Videre planlægning 

Se svar på høringssvar 57 I.  

Nr. 78 

Jens Frølich Bundgaard 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Markant byggeri 

Finder at en bebyggelsesprocent på 35 til et nyt 

plejehjem syd for Skovly Skolen, opført i flere 

etager, vil være et for markant byggeri i forhold til 

A Markant byggeri 

En bebyggelsesprocent på 35 % modsvarer 

den vedtagne bebyggelsesprocent for Sjælsø 

plejehjem. Der er på nuværende tidspunkt 
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det omkringliggende område. Det anbefales, at 

bebyggelsesprocenten fastsættes til 20. 

 

B Trafikale forhold 

Bekymret for trafiksikkerhed i forbindelse med en 

eventuel byggeperiode. 

 

C Forurening  

Påpeger at arealet med de røde baner eventuelt er 

forurenet, og at dette forhold bør medregnes i en 

businesscase. 

 

D Kompensation 

Mener at ejerne af ejendomme, der grænser op til 

de røde baner, skal modtage kompensation, da 

ejendommene mister værdi, hvis de røde baner 

bebygges. 

 

E Alternativ placering v. Mælkebøtten 

Foreslår, at et nyt plejehjem opføres der hvor 

institutionen Mælkebøtten aktuelt ligger, da denne 

placering vil give beboerne en bedre udsigt. 

 

alene muliggjort en etage. 

Se svar på høringssvar 60 B. 

 

B Trafikale forhold 

Se svar på høringssvar 57 D.  

 

 

C Forurening 

Sådanne forhold vil blive undersøgt i 

forbindelse med den konkrete planlægning. 

 

 

D Kompensation 

Ændringer af rammebestemmer i en 

Kommuneplan samt lokalplanlægning er i sit 

udgangspunkt erstatningsfri regulering. 

 

 

E Alternativ placering v. Mælkebøtten 

Der henvises til masterplanen for 

daginstitutioner. 

Nr. 79 

Jacob Tøjner / Grundejerforeningen Skovly 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovlydeklarationen 

Gør opmærksom på, at Skovlydeklarationen gælder 

for Skovly Mark 46, og at deklarationens 

bestemmelser skal respekteres i forbindelse med ny 

planlægning. 

A Skovlydeklarationen  

Se svar på høringssvar 58 C. 

Nr. 80 

Karsten Saunte 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Samme indsigelse er fremsendt flere gange, se 

indsigelse nr. 34. Derudover: 

 

A Anvendelse og placering 

Mener at området skal fastholdes til skole/institution.  

 

B Bebyggelsesprocent og etageantal 

Indsiger mener, at byggeri i to etager og en 

bebyggelsesprocent på 35 er et udtryk for, at 

kommunen ændrer reglerne, når det passer dem.  

 

 

 

 

A Anvendelse og placering 

Se svar på høringssvar 57 B. 

 

B Bebyggelsesprocent og etageantal 

En bebyggelsesprocent på 35 % modsvarer 

bebyggelsesprocent for Sjælsø Plejehjem.  

Se i øvrigt svar på høringssvar 60 B.  

 



 

 

C De røde baner benyttes i dag 

Arealerne omkring Skovlyskolen er meget 

misligholdte, men benyttes på trods af dette stadig 

af både skolen og børn i området.  

 

D Sikker skolevej 

Indsiger undrer sig over, hvorfor en sikker skolevej 

ikke prioriteres højt, når der dagligt færdes mange 

uledsagede børn på vej til og fra skole.   

 

E Nærhedsprincippet 

Indsiger mener, at ”nærhedsprincippet” er et svagt 

argument for placeringen af plejeboligerne, da det 

oftest er meget svækkede person, som vil bebo 

plejeboligerne.  

 

C De røde baner benyttes i dag 

Se svar på høringssvar 54 A.  

 

 

 

D Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 54 A. 

 

 

 

E. Nærhedsprincippet 

Rudersdal kommune prioritere i lighed med 

daginstitutioner at kunne tilbyde plejeboliger i 

nærmiljøet. Dette kan have stor betydning for 

borgeren og borgerens nærmeste pårørende. 

Nr. 81 

Erik Bruijn Brosius 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Samme indsigelse er fremsendt flere gange, se 

indsigelse nr. 58. 

 

Nr. 82 

Johnny Vibe Hansen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Prioritering af børnefamilier 

Påpeger at mange børn og børnefamilier benytter 

arealerne, samt at plejeboliger ikke vil understøtte 

tilflytningen af børnefamilier.  

  

A Prioritering af børnefamilier 

Se svar på høringssvar 55 A.  

Nr. 83 

Kate Hargreaves 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Skovly Skolens udearealer 

Påpeger at udearealerne er meget brugt, og at 

dårlig vedligeholdelse ikke burde være et argument 

for at nedlægge dem.    

 

B Fremtidigt behov for daginstitutioner 

Påpeger at antallet af vuggestue børn vil være 

stigende frem mod 2024, og at arealet derfor burde 

kunne bruges til udvidelse af de eksisterende 

institutioner.  

 

 

 

 

A Skovly Skolens udearealer 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

 

 

B Fremtidigt behov for daginstitutioner 

Skovlyskolen har på nuværende tidspunkt en 

betydelig overkapacitet, og den største 

rummelighed pr. barn i kommunen.  

I forhold til vuggestuebørn, er der ikke i 

prognosen belæg for et yderligere behov i dette 

område. 
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C Skovlydeklarationen, Lokalplan 63 og 

Byplanvedtægt 6    

Mener at det vil være i strid med 

Skovlydeklarationen, Lokalplan 63 og 

Byplanvedtægt 6, hvis der bygges på ”de røde 

baner”. Påpeger at Skovlydeklarationen er 

gældende for alle parceller på bl.a. Skovly Mark, og 

at alle ejendomme er underlagt restriktive 

bestemmelser om blandt andet bebyggelse og 

beplantning. 

 

D Beplantningsbælte 

I forbindelse med opførelsen af Skovlyskolen var det 

en forudsætning, at der blev etableret et 

beplantningsbælte på ikke under 10 m langs den 

sydgående mur. Indsiger påpeger, at dette skete 

bl.a. for at kompensere for den høje beton mur, og 

at aftalen stadig er gældende, hvilket fremgår af 

Byplanvedtægt 6. Indsiger finder det kritisk, hvis den 

denne bestemmelse ikke opretholdes fremadrettet.  

 

E Sikker skolevej og trafik 

Påpeger at der løber en sti gennem matr. nr. 4lh, 

som benyttes af børnene, når de skal i skole. Finder 

det uhensigtsmæssigt at have indkørsel til 70 

plejeboliger samme sted som en skolevej.    

 

F Privat fællesvej 

Bemærker at Skovly Mark og Skovlybakken er 

private fællesveje, som ikke bør anvendes til trafik 

ud over det som relaterer sig til parcelhusene. 

 

G Adkomstvej 

Foreslår at en af de eksisterende veje benyttes som 

adgangsvej til plejeboligerne, f.eks. vejene til de 

eksisterende daginstitutioner. Alternativt kunne 

Frederik Clausens Vænge og Øverødvej benyttes.  

 

H Ændring af områdets karakter 

Er bekymret for at området vil ændre karakter til et 

egentligt byområde, da Skovlybakken og Skovly 

Mark vil være omgivet af fire ret store offentlige 

institutioner. 

C Skovlydeklarationen, Lokalplan 63 og 

Byplanvedtægt 6  

I forbindelse med en realisering af 

kommuneplanens rammeændring vil der skulle 

udarbejdes ny lokalplan for området. Der vil i 

den forbindelse ske en afklaring i forhold til 

Skovlydeklarationen.  

 

 

 

 

D Beplantningsbælte 

Se svar på høringssvar 83 C ang. 

Skovlydeklarationen. 

 

 

 

 

 

 

 

E Sikker skolevej og trafik  

Se svar på høringssvar 59 A og 57 D. 

 

 

 

 

 

F Privat fællesvej 

Se svar på høringssvar 58 E. 

 

 

G Adkomstvej 

Se svar på høringssvar 58 C og 58 E.  

 

 

 

 

H Ændring af områdets karakter 

Se svar på høringssvar 58 G. 



 

 

 

Nr. 84 

Paul Hargreaves 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Samme indsigelse er fremsendt to gange. Se 

indsigelse nr. 83. 

 

Nr. 85 

Charlotte Schmidt 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Ikke attraktivt for børnefamilier 

Indsiger mener ikke, at børnefamilierne bliver 

tilgodeset, da forslaget om at etablere plejeboliger 

er en forringelse af skolens faciliteter, samt at det er 

dårligt placeret midt i et villakvarter med 

børnefamilier.  

  

A Ikke attraktivt for børnefamilier 

Se svar på høringssvar 57 H. 

Nr. 86 

Rasmus Seidelin Dam 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Nedlæggelse af idrætsfaciliteter 

Indsiger mener at det er en dårlig beslutning at 

nedlægge rekreative faciliteter for at lave 

plejeboliger, særligt set i lyset af hvor vigtigt det er 

at fremme sundheden blandt børn og unge. 

 

Indsigelse angående Henriksholm: 

B Daginstitutioner og boliger 

Indsiger mener, at kommunen bør overveje, om der 

er tilstrækkelig kapacitet ift. daginstitutioner og 

skoler i området, hvis det udbygges med 150 

boliger.   

 

 

 

 

 

 

C Legepladser 

Mener at der i Henriksholm området er mangel på 

legepladser, hvilket der er krav om i lokalplanen, 

men som indsiger ikke mener, er blevet udført.  

  

A Nedlæggelse af idrætsfaciliteter 

Se svar på høringssvar 57 A.  

 

 

 

 

 

B Daginstitutioner og boliger 

I følge Befolkningsprognosen 2016-2028 

forventes Vedbækområdet en tilvækst frem til 

2020 på 7,3 procent og frem til 2028 på 18,1 

procent, fra i alt 3.075 indbyggere til i alt 3.631 

indbyggere. På skoleområdet vil det betyde en 

tilvækst til Vedbækskole på 25 elever frem til 

2020 og 81 elever frem til 2028. Tilvæksten 

forventes, at kunne rummes indenfor de 

eksisterende skoler og intuitioner. 

 

C Legepladser 

Kommuneplanen fastlægger 

ikke særlige retningslinjer eller bestemmelser 

for legearealer. Men generelt består Rudersdal 

Kommune hovedsageligt af åben lav 

boligområder og er rig på grønne områder med 

mulighed for udendørsaktiviteter og ophold i det 

grønne (måske væk).  
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Det fastlægges i byggelovgivningen, at der i 

forbindelse med tæt lav boliger og etageboliger 

skal etableres legeområder. På sigt vil der 

således i Henriksholms området, særligt i den 

nord østlige del af området, som bebygges med 

tæt lav boliger samt etageboliger. 

 

Nr. 87 

Regitze Galsgaard Serup 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Placering og sikker skolevej 

Indsiger er uforstående overfor placeringen, da det 

stemmer dårligt overens med ønsket om at tiltrække 

børnefamilier til området.  

 

Plejeboliger giver mere trafik i området, hvilket 

harmonerer dårligt med ønsket om en sikker 

skolevej.  

 

Påpeger at placeringen ikke er optimal for ældre, da 

der er langt til indkøb mm, samt at den offentlige 

transport til stedet er dårlig.  

 

Undrer sig over, at kommunen ikke kan finde en 

anden placering, som ikke kræver ændring i 

eksisterende bestemmelser og planer.  

 

A Placering og sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 55 A.  

Vedr. sikker skolevej, se svar på høringssvar 59 

A.  

 

Vedr. alternativ placering, se svar på 

høringssvar 57 B.  

Nr. 88 

Bodil Karen Dichow 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Samme indsigelse er fremsendt flere gange, se 

indsigelse nr. 58. 

 

Nr. 89 

Ib Glud Konradsen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Placering 

Indsiger har stor forståelse for, at der er behov for 

flere ældreboliger men forstår ikke, hvorfor de skal 

placeres i et kvarter med boliger, daginstitutioner og 

skole.  

 

B To etager 

Påpeger at det vil være i strid med Kommuneplan 

2017, hvis der bygges i to etager, samt at det vil 

bryde med områdets øvrige karakter.  

 

A Placering 

Se svar på høringssvar 57 B. 

 

 

 

 

B To etager 

Se svar på høringssvar 60 B. 

 

 

 



 

 

C Ændring af områdets karakter 

Er bekymret for, at området vil ændre karakter til et 

egentligt byområde, da Skovly Mark vil være 

omgivet af fire ret store offentlige institutioner. 

 

D Skovlydeklarationen, Lokalplan 63 og 

Byplanvedtægt 6    

Mener at det vil være i strid med 

Skovlydeklarationen, Lokalplan 63 og 

Byplanvedtægt 6, hvis der bygges på ”de røde 

baner”. Påpeger at Skovlydeklarationen er 

gældende for alle parceller på bl.a. Skovly Mark, og 

at alle ejendomme er underlagt restriktive 

bestemmelser om blandt andet bebyggelse og 

beplantning. 

     

E Adkomstvej og lysgener 

Mener at kommunen bør genoverveje adkomstvejen 

fra Borgm. Schneiders Vej via matr. nr. 4lh, da den 

forekommer for smal, samt at indsiger og nabo vil 

blive klemt inde mellem to veje. Kørsel vil være til 

stor gene for både beboere og skole. En kørselsvej 

vil kræve, at der opsættes lysmaster, hvilket indsiger 

mener, vil give gener i hans bolig samt hos naboen. 

Indsiger påpeger, at det vil give et fald i 

ejendommens værdi, hvis adgangsvejen etableres.   

 

Foreslår at en af de eksisterende veje benyttes som 

adgangsvej til plejeboligerne, f.eks. vejene til de 

eksisterende daginstitutioner. Alternativt kunne Fr. 

Clausens Vænge og Øverødvej benyttes.  

 

Bemærker at Skovly Mark og Skovlytoften er private 

fællesveje, som ikke bør anvendes til trafik ud over 

det som relaterer sig til parcelhusene.  

 

F Beplantningsbælte 

I forbindelse med opførelsen af Skovlyskolen var det 

en forudsætning, at der blev etableret et 

beplantningsbælte på ikke under 10 m langs den 

sydgående mur. Indsiger påpeger, at dette skete 

bl.a. for at kompensere for den høje beton mur, og 

at aftalen stadig er gældende, hvilket fremgår af 

C Ændring af områdets karakter 

Se svar på høringssvar 58 G. 

 

 

 

D Skovlydeklarationen, Lokalplan 63 og 

Byplanvedtægt 6    

Se svar på høringssvar 83 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Adkomstvej og lysgener 

Vedr. adkomstvej., se svar på høringssvar 58 F.  

 

Lysgener vil skulle håndteres i forbindelse med 

lokalplanlægning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Beplantningsbælte 

Se svar på høringssvar 83 C ang. 

Skovlydeklarationen. 
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Byplanvedtægt 6. Finder det uacceptabelt, hvis den 

denne bestemmelse ikke opretholdes fremadrettet.  

 

G Sikker skolevej 

Påpeger at der løber en sti gennem matr. nr. 4lh, 

som benyttes af børnene, når de skal i skole. Finder 

det uhensigtsmæssigt at have indkørsel til 70 

plejeboliger samme sted som en skolevej.    

 

 

 

 

G Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 59 A. 

Nr. 90 

Mia Nøddebo Jensen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Mindre plads til børnene 

Påpeger at børnene får mindre plads. 

 

B Sikker skolevej 

Er bekymret for at de stille omgivelse med en tryg 

skolevej vil forsvinde, da plejeboliger vil skabe øget 

trafik til og fra området. De stille omgivelser er 

årsagen til at mange børnefamilier har valgt at 

bosætte sig i paradiskvarteret.  

 

C Alternativ placering 

Mener at der kan findes en bedre placering til 

plejeboliger, som er tæt på indkøbsmuligheder, 

transport, samt læger og tandlæger, hvilket er til 

gavn for de ældre. 

   

A Mindre plads til børnene 

Se svar på høringssvar 59 B. 

 

B Sikker skolevej 

Se svar på høringssvar 59 A. 

 

 

 

 

 

C Alternativ placering 

Se svar på høringssvar 57 B. 

 

Nr. 91 

Karina Aagaard Andreasen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Anvendelse til børneinstitutioner 

Foreslår at ”de røde baner” anvendes til 

daginstitutioner i stedet for plejeboliger, da det 

passer bedre ind i paradiskvarterets karakter.   

 

Mener at leg, bevægelse og pædagogisk idræt er 

kernen i børnenes hverdag, hvilket ikke hænger 

sammen med et ønske om at placere plejeboliger i 

dette område.  

  

A Anvendelse til børneinstitutioner 

Se svar på høringssvar 58 B. 

Nr. 92 

Patrick Pedersen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Alternativ placering v Gl Holtegård 

Patrick Pedersen foreslår, at plejeboliger kan 

A Alternativ placering v Gl Holtegård 

Rammeområde GH.D3, Gl. Holtegård er 



 

 

placeres i rammeområde GH.D3 eller GH.D4, som 

omfatter Gl. Holtegård og området øst for Gl. 

Holtegård. Begge områder er i kommuneplanen 

udlagt til offentlige formål og er tæt på veje, der kan 

forbindes til området.  

 

 

 

B Alternativ anvendelse 

Påpeger at området vil egne sig mere til 

børneinstitutioner, da det harmonerer bedre med 

paradiskvarterets karakter.   

   

omfattet af fredning, som ikke muliggør 

placering af ny bebyggelse.  

 

Rammeområdet Gh.D4, Mariehøjcenteret er i 

modsætning til Skovlyskolen udlagt til 

rekreative formål og ligger direkte ud til 

motorvejen.  

 

B Alternativ anvendelse 

Se svar på høringssvar 58 B. 

Nr. 93 

Charlotte Karlskov Jensen og Jonatan Persson 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Placering 

Indsiger har forståelse for, at der er behov for 

plejeboliger, men mener ikke at det er en 

gennemtænkt og gavnlig løsning, at placere dem på 

”de røde baner”.  

 

B Trafikale forhold 

Vil skabe mere trafik i området, hvilket gør børnenes 

skolevej mere usikker. Ligeledes bliver det svært at 

komme til plejeboligerne for de besøgende, da der 

er begrænset plads til parkering.  

 

C Anden anvendelse 

Foreslår at arealet anvendes til vuggestuepladser, 

da det vil skabe et unikt miljø for de små børn og er 

placeret i et område, hvor der er mange 

børnefamilier.   

 

D Adgangsvej og trafik 

Foreslår at nyt byggeri placeres på det areal hvor 

der i dag er fodboldbaner, så Højbjerggårdsvej kan 

benyttes som adgangsvej. Påpeger at Skovly Mark 

og Skovlybakken er private fællesveje, der ikke bør 

anvendes til trafik, som ikke er i relation til de 

enkelte parcelhusejere.   

 

Derudover vil det være en stor belastning for de 

omkringliggende grundejere ift. støj, belysning og 

A Placering 

Se svar på høringssvar 57 B. 

 

 

 

 

B Trafikale forhold 

Se svar på høringssvar 59 A og 57 D. 

 

 

 

 

C Anden anvendelse 

Se svar på høringssvar 58 B. 

 

 

 

 

D Adgangsvej og trafik 

Se svar på høringssvar 58 C, 58 E og 60 C.  
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trafik, såfremt matr. nr. 4lh benyttes som 

adgangsvej til nye plejeboliger. 

 

E I strid med børne- og ungepolitikken 

Mener at forslaget om at lave plejeboliger er i strid 

med kommunens børne- og ungepolitik.   

 

F To etager 

Mener at byggeri i to etager vil være skæmmende 

for området, da området primært er bebygget med 

huse i et plan. 

 

G Skovlydeklarationen 

Mener at udnyttelsen af matr. nr. 4lh er i strid med 

Skovly deklarationen.  

 

H Alternativ placering 

Mener at kommunen bør genoverveje placeringen af 

plejeboliger, da det ikke er en god og gennemtænkt 

løsning.  

 

 

 

 

E. strid med børne- og ungepolitikken 

Se svar på høringssvar 54 E. 

 

 

F To etager 

Se svar på høringssvar 60 B. 

 

 

 

G Skovlydeklarationen    

Se svar på høringssvar 83 C. 

 

 

H Alternativ placering 

Se svar på høringssvar 57 B. 

 

 

 

Nr. 94 

Brian Geertsen 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

A Udvidelse af rammeområdet 

Gør indsigelse mod at rammeområde Ho.D6 

udvides til også at omfatte matr. nr. 4lh, Øverød By, 

Søllerød. 

 

B Anvendelse til offentlig administration og 

boligformål 

Gør indsigelse mod at anvendelsesbestemmelserne 

ændres til også at omfatte offentlig administration og 

boligformål. 

 

 

 

C Bebyggelsesprocent 

Gør indsigelse mod at bebyggelsesprocenten 

hæves fra 25 til 35. 

 

 

D De røde baner benyttes i dag 

Banerne har i en årerække været misligholdt, men 

A Udvidelse af rammeområdet 

Udvidelsen muliggør at skabe en trafikal 

forbindelse fra Borgmester Schneiders vej. 

 

 

B Anvendelse til offentlig administration og 

boligformål 

Ændringen er en forudsætning for at muliggøre 

et plejehjem og eventuelt tilknyttede funktioner.  

 

 

 

 

C. Bebyggelsesprocent 

Bebyggelsesprocenten modsvarer 

bebyggelsesprocenten på Sjælsø 

Plejehjemmet. 

 

D De røde baner benyttes i dag 

Se svar på høringssvar 55 A.  



 

 

benyttes stadigvæk i både skolens undervisning, 

frikvarterer og i børnenes fritid.     

 

Indsiger har et stort ønske om at banerne 

renoveres. Derudover foreslår indsiger, at arealerne 

kan udnyttes til flere formål end de gør i dag, f.eks. 

skaterbane, læringsstationer eller lign.     

 

Påpeger at det er en kortsigtet konklusion, at der 

ikke er behov for pladsen på de røde baner, da 

tilvæksten i skolesøgende børn er meget svingende.  

 

Tiltrækning af ressourcestærke familier til området 

kræver, at der skabes rammer for fysisk og kreative 

udfoldelser for børn i alle aldre. 

 

E Trafikale forhold   

Såfremt området trafikbetjenes fra Borgm. 

Schneiders Vej vil det medføre en kraftig stigning i 

trafikken ved skolen, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt.  

 

F Børnefamilier 

Påpeger at det må være i kommunens interesse, at 

fremtidssikre paradiskvarteret som et attraktivt 

område for børnefamilier og er bekymrede for, at 

hvis anvendelsen ændres, vil det ikke blive lavet til 

skole- og fritidsformål igen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Trafikale forhold 

Se svar på høringssvar 57 D og 57 F. 

 

 

 

 

F Børnefamilier 

Se svar på høringssvar 58 G. 

Nr. 95 

Underskriftsindsamling. Underskrevet af 162 

borgere 

 

 

Kommunalbestyrelsens svar 

Samme indsigelse er fremsendt flere gange, se 

indsigelse nr. 69 

 

 

FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

Generelle rammer - Tæt lav boliger. 

Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder følgende 

formulering af generel rammebestemmelse for 

mindstegrundstørrelse:   

 

”Grunde må ikke udstykkes med en mindre 

Med henblik på at præcisere hvordan 

mindstegrundstørrelsen beregnes præciseres 

formuleringen af den generelle ramme for 

mindstegrundstørrelse og formuleres således:  
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grundstørrelse end 400 m2. Heri kan indgå en andel i 

et fælles friareal tilhørende den pågældende 

bebyggelse, dog ikke areal som udlægges til vej- og 

parkeringsareal”. 

”Grunde må ikke udstykkes med en mindre 

grundstørrelse end 400 m2. Dog kan der 

udstykkes mindre grunde, såfremt grundens 

areal og en ideel andel i et fælles friareal 

tilhørende den pågældende bebyggelse er på 

mindst 400 m². I det fælles friareal indgår ikke 

areal, som i matriklen er udlagt til vejareal.”  

 

 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

Rammeområde, Ve.BE1, Marievej, Larsensvej 

Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder følgende 

bestemmelse for maksimal bebyggelsesprocent i 

rammeområdet, Ve.BE1, Marievej, Larsensvej: 

 

Maksimal bebyggelsesprocent: 

30 % for ejendommen 

 

Generelt ønsker Kommunalbestyrelsen ikke en 

fortætning af kommunens villaområder. I løbet 

af høringsperioden er forslag om en maksimal 

bebyggelsesprocent på 30 % for 

rammeområdet blevet drøftet og anbefales ikke 

endeligt vedtaget. Den maksimale 

bebyggelsesprocent, som er fastsat i gældende 

Kommuneplan 2013, med nedenstående ordlyd 

fastholdes. 

 

Maksimal bebyggelsesprocent: 

22 % for ejendommen 

Noter: 

Tilladelse til at opføre tilbygninger til erhverv, 

garager og udhuse under forudsætter 

overholdelse af en maksimal 

bebyggelsesprocent på 30. 

 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

Ho.BE1, Østre Paradisvej, Hanne Nielsensvej 
Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder følgende 

bestemmelse for maksimal bebyggelsesprocent for 

rammeområdet, Ho.BE1, Østre Paradisvej, Hanne 

Nielsensvej:  

 

Maksimal bebyggelsesprocent: 

30 % for ejendommen 

 

Generelt ønsker Kommunalbestyrelsen ikke en 

fortætning af kommunens villaområder. I løbet 

af høringsperioden er forslag om en maksimal 

bebyggelsesprocent på 30 % for 

rammeområdet blevet drøftet og anbefales ikke 

endeligt vedtaget. Den maksimale 

bebyggelsesprocent i som er fastsat i gældende 

Kommuneplan 2013, som har nedenstående 

ordlyd fastholdes. 

 

Maksimal bebyggelsesprocent: 

22 % for ejendommen 



 

 

Noter: 

Herudover er det tilladt, at opføre bygninger til 

erhverv, garager, værksteder og lignende, med 

en maksimal. bebyggelsesprocent på 30 %. Det 

bebyggede areal må maksimalt udgøre 20 % af 

grundarealet. 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

Rammeområde, Bi.E11, Ved Røsevej 
Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder følgende 

bestemmelse vedr. infrastruktur for rammeområdet, 

Bi.E11, Ved Røsevej: 

 

Infrastruktur 

”Området er stationsnært, men ligger udenfor det 

stationsnære kerneområde. Der skal i 

kommuneplantillæg redegøres for hvilke supplerende 

virkemidler, der skal sikre trafikale effekter svarende 

til det stationsnære kerneområde” 

Med henblik på at præcisere at rammeområdet 

kun ligger delvist udenfor det stationsnære 

kerneområde tilpasses formuleringen jf. 

nedenstående:  

 

Infrastruktur 

”Området er stationsnært, men ligger delvis 

udenfor det stationsnære kerneområde. 

Udenfor det stationsnære kerneområde skal der 

i kommuneplantillæg redegøres for hvilke 

supplerende virkemidler, der skal sikre trafikale 

effekter svarende til det stationsnære 

kerneområde” 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

De store linjer 

(De store linjer/Hovedtræk i planen /Vækst i 

Kommuneplan 2017) 

Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder følgende 

beskrivelse af den forventede udbygning med boliger 

i Ebberød: 

 

”Ebberød er fortsat et vigtigt område for lokalisering af 

boliger og foranstaltninger for borgere med særlige 

behov. Der forventes etableret ca. 80 boliger og 

daghjem til 25 brugere som erstatning for 96 pladser i 

botilbud. Der kan eventuelt være tale om, at dele af 

den eksisterende bebyggelse omdannes til private 

boliger”. 

De i forslag til Kommuneplan 2017 oplyst tal for 

nye boliger i Ebberød er ikke korrekt. Derfor 

ændres teksten til følgende:  

 

"Ebberød er fortsat et vigtigt område for 

lokalisering af boliger og foranstaltninger for 

borgere med særlige behov. Der er planlagt 

opført ca. 69 boliger til borgere med  handicap 

samt ca. 23 plejeboliger til ældre borgere. 

Lokalplanen rummer herudover mulighed for en 

fremtidig opførelse af ca. 16 boliger".  

 

Tema – Kollektiv trafik 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Indgår ikke i forslag til Kommuneplan 2017 Ved en fejl, er temaet gledet ud af forslag til 

Kommuneplan 2017. Indholdet fra 

Kommuneplan 2013 indarbejdes uændret i 

Kommuneplan 2017.  
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Tema – Retningslinje for antennemaster 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder følgende 

retningslinje for den visuelle påvirkning: 

 

 

 

 ”Opsætning af nye antennemaster skal ske på en 

måde, så de visuelle påvirkninger begrænses mest 

muligt”. 

 

Med henblik på at tydeliggøre, at der ved 

etablering af antennemaster er krav om 

visualisering og vurdering af antennemastens 

visuelle påvirkninger, ønskes retningslinjerne 

suppleret med følgende retningslinje:  

 

”Ved placering af antennemaster, skal der 

foretages en vurdering af de visuelle 

påvirkninger”.  
 

Tema – Retningslinje for antennemaster 

Tekst i Forslag til Kommuneplan 2017 

Ændring - tekst i Kommuneplan 2017 

Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder følgende 

retningslinjer for prioritering af placeringsmuligheder 

for antennemaster:  

”Ved placering af antenner og antennemaster 

tilstræbes en placering indenfor følgende typer af 

områder, i prioriteret rækkefølge: 

 erhvervsområder hvor bygningsmassen er 

karakteriseret ved store og høje bygninger, hvor 

der i forvejen findes teknisk udstyr på og ved 

bygningerne, og hvor områdets samlede udtryk 

overvejende er af teknisk karakter... 

 områder til offentlige formål af teknisk karakter, 

som f.eks. brandstationer, vandtårne og 

varmecentraler hvor bygningerne og de tekniske 

anlæg har en karakter, som muliggør 

indplacering uden væsentlige visuelle gener 

 ...” 

 

Med henblik på at forenkle formuleringerne og 

tilpasse beskrivelsen af kommunens 

erhvervsområder, og områder til offentlige 

formål til områdernes egentlige karakteristika 

her i kommunen, revideres retningslinjerne for 

placering af antennemaster til følgende:  
”Ved placering af antenner og 

antennemaster tilstræbes en placering 

inden for følgende typer af områder, i 

prioriteret rækkefølge:  

 erhvervsområder 

 områder til offentlige formål af teknisk 

karakter, som f.eks. brandstationer, 

vandtårne og varmecentraler 

 …” 

 

 

 

 

 

  



 

 

Miljøvurdering – sammenfattende redegørelse  

Integration af miljøhensyn i Kommuneplan 2017 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er udarbejdet en 

miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017. Inden udarbejdelse af selve 

miljøvurderingen er gennemført en scoping (afgræsning) af hvilke emner i 

kommuneplanforslaget, som udløser en egentlig miljøvurdering. Scopingen peger på to 

emner i kommuneplanforslaget, hvor planens bestemmelser kan have væsentlige 

konsekvenser for miljøet:  

1. Rammeområde Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej 

2. Rammeområder i Nærum erhvervsby 

  

For disse to områder er gennemført en miljøvurdering, hvor det bl.a.er vurderet, hvilke 

foranstaltninger der kræves for at afbødning negative konsekvenser af planen.  

 

Der er i forbindelse med høringen af Forslag til Kommuneplan 2017 indkommet 

høringssvar vedrørende rammeområde Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej. Der peges på 

mulige negative konsekvenser for miljøet, som følge af risiko for overløb af spildevand til 

naturområderne i den grønne kile, Pilegårdskilen, samt et potentielt øget rekreativt pres på 

de grønne områder i kilen. Der er taget stilling til disse bemærkninger i forbindelse med 

kommunens behandling af indkomne høringssvar.  

 

Rammeområde Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej  

I Kommuneplan 2017 udlægges et areal til blandet bolig og erhverv nord for Bregnerødvej. 

Området er i Kommuneplan 2013 del af et samlet erhvervsområde.  

 

Ved rammeændringen i Kommuneplan 2017 hæves den maksimale højde fra 8,5 meter til 

10 meter over kote 48 og det maksimale antal etager hæves til 3 etager med mulighed for 4 

i modsætning til tidligere 2 etager. Bebyggelsesprocenten hæves fra 50% til 60%. 

 

Som følge af de indkomne høringssvar ændres rammebestemmelserne for området  

således, at bestemmelsen som muliggør maksimal bygningshøjde på 10 m over kote 48 

tages ud. Endvidere udgår fastsættelsen af maksimal højde på 10 meter af 

rammeområdets bestemmelser.  Ordlyden af rammebestemmelserne bliver herefter:  

Bebyggelsens omfang og udformning 

Bebyggelsen vest for Datavej må i en afstand op til 50 meter fra 

Bregnerødvej kun anvendes til erhverv. Maksimalt antal etager er 3, dog med 

mulighed for 4 efter en konkret vurdering. 

Maksimalt antal etager 

3.00 
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Maksimal bygningshøjde i meter 

-  

 

 

 

 

 
Kort 1, rammeområdet Bi.BE9,Nord for Bregnerødvej, som er omfattet af miljøvurderingen, er 

markeret med en orange linje. 

 

Den konkrete placering og udformning af fremtidigt byggeri skal fastsættes i forbindelse 

med kommende lokalplanlægning for området. Miljøvurderingen fastsætter, at følgende 

hensyn skal inddrages i den kommende planlægning.  

 

Klimatilpasning 

En fremtidig bebyggelse skal sikres mod oversvømmelsesrisiko gennem planlægning af 

bebyggelsens koter - herunder blandt andet undgåelse af etablering af kælderetager. 

Særligt i områdets nordvestlige del skal der planlægges under hensyntagen til, at terrænets 

fald naturligt vil øge risikoen for oversvømmelse. 

 

Øget tilledning af regnvand til kloak skal undgås enten gennem nedsivning udenfor 

forureningskortlagte områder eller ved overfladisk afledning til recipient.  

 

Landskab 

Den grønne kile nord for Bregnerødvej skal sikres i forhold til visuel påvirkning fra ny 

bebyggelse. Pilegårdskilen skal sikres mod uheldig visuel påvirkning fra ny bebyggelse ved 

en bevaring og styrkelse af de eksisterende beplantningsbælter. En kommende 



 

 

lokalplanlægning skal søge at sikre en acceptabel visuel sammenhæng mellem den grønne 

kile og omdannelsesområdet.  

 

Rammeområder i Nærum Erhvervsby 

I Kommuneplan 2017 øges bebyggelsesprocenten og bestemmelsen om maksimal 

bebyggelsesgrad af den enkelte ejendom fjernes for følgende rammeområder: 

Næ.E1, Rundforbivej Nord 

Næ.E3, Rundforbivej Syd 

Næ.E4, Skodsborgvej Vest 

Næ.E5, Skodsborgvej  

 

 
Kort 2, rammeområderne i Nærum Erhvervsby, som er omfattet af miljøvurderingen er markeret 

med en orange linje. 

 

Den forhøjede rummelighed for erhvervsbyggeri giver mulighed for vækst, og for at 

områdets tilføres højere dynamik i fornyelsen af området. Realisering af de ændrede 

rammebestemmelser kræver udarbejdelse af ny lokalplan for området.  

 

Klimatilpasning 

En fremtidig bebyggelse skal sikres mod oversvømmelsesrisiko gennem planlægning af 

bebyggelsens koter. Øget tilledning af regnvand til kloak skal undgås enten gennem 

nedsivning hvor det er muligt eller tilbageholdes i småbassiner i området. Alternativt ledes 

regnvandet til recipient. 
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Visuel fremtræden  

Områdets visuelle fremtræden bør søges sikret gennem lokalplanlægning, der kan 

fastlægge bestemmelser for bebyggelsens og beplantningens placering samt 

bestemmelser for bebyggelsens fremtræden. 

 

Alternativer 

For begge områder er konsekvenserne ved 0-alternativet vurderet. Der er ikke fundet eller 

opstillet andre relevante alternativer. Et 0-alternativ er udtryk for, hvordan området vil 

udvikle sig, hvis planen ikke udføres, og den nuværende anvendelse fortsætter.  

 

0- alternativ for Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej 

Såfremt status for området ikke ændres vurderes det, at der vil være en fortsættelse af de 

nuværende tendenser, således at produktionsvirksomheder flytter fra området, og at 

bygningerne evt. vil stå tomme. 

 

I området er der i dag to autoværksteder, et nyligt nedlagt undervognsbehandlingsanlæg, 

en virksomhed med en mindre ikke-støjende produktion samt et cateringfirma. Herudover 

er der i området et antal administrative virksomheder. Indtil flere bygninger står tomme og 

er til salg eller leje.  

 

Miljøbelastningen fra hovedparten af de eksisterende virksomheder i området er 

begrænset. 

 

Risikoen for oversvømmelser i den østligste og vestligste del af området vil stige, hvis 

klimaet udvikler sig med flere og større regnhændelser. 

 

Konsekvenserne af 0-alternativet for kulturmiljøet vurderes, at det bliver svagere funderet. 

De bevaringsværdier som afspejler den funktionalistiske planlægningstradition, anfægtes 

ganske vist ikke, men den gradvise nedlæggelse af produktionsvirksomheder vil betyde en 

ændring af områdets karakter, og dermed udhules kulturmiljøet. 

 

Der vil være ringere muligheder for at forbedre den rumlige og arkitektoniske afgrænsning 

af området i forhold til den grønne kile nord for området.  

 

De trafikale forhold vil formentlig være uændrede. 

 

0-alternativ for rammerområder i Nærum 

Konsekvenserne af 0-alternativet for Nærum erhvervsby vurderes at være større risiko for 

stilstand og manglende dynamik i området. Der er risiko for, at virksomheder der ikke har 

mulighed for at tilpasse de fysiske rammer til deres behov, vil flytte.  

 



 

 

0-alternativet vil under alle omstændigheder indebære, at der skal træffes foranstaltninger 

mod forureningen af grundvandet.  

 

Risikoen for oversvømmelser specielt centralt i området vil være større, hvis klimaet 

udvikler sig mod flere og kraftigere regnhændelser.  

 

Trafikforholdene vurderes ikke at ville ændre sig væsentligt i forhold til den eksisterende 

belastning.  

 

Områdets arkitektoniske og rumlige fremtræden vurderes at blive uændret ved 0-

alternativet. Der vil ikke være planlægningsmæssige muligheder for at indarbejde nye 

bykvaliteter. 

 

Overvågning af miljøpåvirkninger 

Følgende punkter bør overvåges for de to områder for at sikre, at der bliver fulgt op på 

eventuelle problemer  

 

Balance i den offentlige serviceforsyning  

Det skal gennem sektorplanlægningen sikres, at det øgede behov for offentlig service, som 

et eventuelt øget befolkningstal vil medføre, kan tilgodeses.  

 

Foranstaltninger mod ekstremregn. 

Det skal sikres, at der ved den fremtidige bebyggelse og anvendelse af områderne 

indarbejdes foranstaltninger, der tager højde for risikoen for oversvømmelse ved 

ekstremregn. 

 

Grundvandsforurening  

Overvågningen af grundvandsforureningen af området er region Hovedstadens ansvar. Det 

skal dog sikres, at der ikke gennemføres tiltag i områderne, der kan vanskeliggøre 

fremtidige foranstaltninger til oprensning. 

 

Trafik  

Udvikling af trafik og trafiksikkerhed overvåges nøje. Hvert år udarbejdes uheldsanalyse, 

og der gennemføres trafiktællinger løbende over året. Der laves målrettede indsatser til at 

forbedre trafikafvikling og trafiksikkerhed 
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Sikring af visuelle værdier  

Det bør påses, at den fremtidige helhedsplan og lokalplanlægning indarbejder 

planlægningsmæssige værktøjer der er egnet til at sikre områdernes visuelle fremtræden. 

Den grønne kile nord for Bregnerødvej skal sikres i forhold til visuel påvirkning fra ny 

bebyggelse. Det skal overvåges, at der opstår et attraktivt samspil mellem en ny 

anvendelse til boliger og den grønne kile. 

 

Sammenfatning 

Rammeområde Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej 

De ændrede rammebestemmelser for Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej vil fremfor 0-

alternativet imødegå den igangværende og uhensigtsmæssige udvikling med stigende 

antal tomme erhvervslokaler i denne del af erhvervsområdet. 

 

Ved den kommende lokalplanlægning for området skal der arbejdes konkret med at sikre 

en harmonisk overgang mellem kanten af byen og den grønne kile. Herved opstår en 

mulighed for at sikre de landskabelige kvaliteter, der knytter sig til det bynære grønne 

område igennem krav til udformning og placering af eventuelt nyt byggeri.  

 

Endvidere opnås ved den kommende lokalplanlægning mulighed for at sikre området i 

forhold til de øgede nedbørsmængder.  

 

Disse forhold medfører, at Rudersdal Kommune betragter det som hensigtsmæssigt at 

arbejde videre med ændringerne i bestemmelserne for rammeområde Bi.BE9, Nord for 

Bregnerød frem for 0-alternativet.  

 

Rammeområderne i Nærum Erhvervsby 

De skitserede rammeændringer i Kommuneplan 2017 vil øge mulighederne for udvikling af 

området og de erhvervsvirksomheder, som allerede er etableret i området idag i forhold til 

0-alternativet. 

 

Endvidere giver rammeændringerne mulighed for gennem konkret lokalplanlægning for 

området, at arbejde med et nyt koncept for bebyggelse af området, således at 

bebyggelsens placering og arkitektur i højere grad danner sammenhængende byrum og 

præsenterer områdets identitet.  

 

Med muligheden for nyt byggeri i området opstår også en mulighed for at etablere anlæg 

og strukturer, som reducerer risikoen for oversvømmelse som følge af ændringer i 

nedbørsforholdene.  

 



 

 

På grundlag af disse overvejelser betragter Rudersdal Kommune de skitserede ændringer i 

rammebestemmelserne som hensigtsmæssige også set i forhold til det skitserede 0-

alternativ.   

 

 
 


