
  

PLANSTRATEGI 2019 

Rudersdal Planstrategi 2019 

Dialogmøde d. 14. november 

Plads til erhverv 



Hvert 4. år udarbejdes en 
planstrategi. 

 
Planstrategiens formål er:  
- at formidle Kommunalbestyrelsens 
strategi og vision for kommunens 
udvikling. 
 
- at fastsætte rammerne for 
kommuneplanen  
(Kommuneplan 2021). 

 
 
 

PLANSTRATEGI 2019 

HVAD ER EN PLANSTRATEGI 



• Borgere og boliger.  
 

• Levende bymiljøer. 
 

• De smukke omgivelser. 
 

• Vand som et aktiv. 
 

• Plads til erhverv. 
 

• Sundhed for alle. 

PLANSTRATEGI 2019 

PLANSTRATEGI 2019 - FOKUSOMRÅDER 
 



• Planstrategien igangsat juni 2018 af Økonomiudvalget.  

 
• Planstrategi drøftet i fagudvalg september – oktober 2018.   

 
• Inddragelse af borgere og interessenter i dialogmøder – 

november 2018.  
 

• Input fra dialogmøderne fremlægges og drøftes i fagudvalg i januar 2019.  
 

• Planstrategien offentliggøres. Mulighed for bemærkninger og forslag fra 
offentligheden i perioden juli – september 2019.  
 

• Fagudvalg behandler indkomne bemærkninger og forslag i 
oktober/november 2019. 

 

PLANSTRATEGI 2019 

PROCES FOR PLANSTRATEGI 2019 



Planstrategi 2019 

Plads til erhverv 

v/Randi Mondorf 





Nogle større udfordringer i overskrifter 

• Udflytning og tilflytning af virksomheder de senere år. 
• Vi skal være attraktive på mange parametre for at tiltrække 

nye virksomheder. 
• Nabokommuner lokker med mange flere ledige byggegrunde. 
• Utidssvarende bygninger gør det ofte bedre og billigere at 

bygge nyt – hvor skal der bygges? 
• Erhvervsaktiviteten har haft svær ved at komme på niveau fra 

før finanskrisen.  
• Vi har tabt terræn i forhold til omkringliggende kommuner. 
• Vi har flere eksportvirksomheder end i andre kommuner, men 

forspringet er indsnævret. 
 
 



Udfordringer i det daglige 

• Nogle virksomheder oplever, at det er svært af finde en egnet 
grund i kommunen. 

• Andre virksomheder oplever, at der er snævre grænser for at 
udvide eller bygge nyt. 

• Nogle borgere oplever, at virksomheder ligger for tæt på 
deres bolig og giver dem nogle gener. 

• Andre borgere har en drøm om at arbejde tættere på deres 
bolig i Rudersdal og få lidt bedre balance i livet.  

• Ca. 19.000 pendler ud af kommunen og ca. 18.400 pendler 
ind! 

 


