
 

RUDERSDAL PLANSTRATEGI 2019 

 

 

Dialogmøde 8. november 2018 

De smukke omgivelser & Vand som et aktiv 
 



• Velkomst og introduktion    19.00 
 

• Oplæg om De smukke omgivelser og Vand som et aktiv 
v. Court Møller, formand for Miljø & Teknikudvalget 

 
• Dialog i grupper     19.40 

 
• Præsentation og opsamling    20.30 

 
• Tak for i aften     21.00 

 
 

PROGRAM FOR DIALOGMØDET 



Tal med vores fotograf, hvis I helst vil være fri   
for at optræde på vores fotos.  

VI TAGER FOTOS AF MØDET 



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). 

 
 
 

HVAD ER EN PLANSTRATEGI 



• Borgere og boliger 
 

• Levende bymiljøer 
 

• De smukke omgivelser 
 

• Vand som et aktiv 
 

• Plads til erhverv 
 

• Sundhed for alle 

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. 

 

PROCES FOR PLANSTRATEGI 2019 



DE SMUKKE OMGIVELSER 



Grønne veje 

Smukke by- og 

boligområder 

Arkitektur og 

bevaring 

Natur og grønne 

områder 

DE SMUKKE 
OMGIVELSER 



GRØNNE VEJE 

• Grønne og 
blomstrende  veje 
og pladser  
 

• Grønne hegn 
 

• Vejtræer 
 
• Ensartede skilte, 

bænke, mv. 
 

• Sammen holder vi 
byer og veje rene 

 

 
 
 

Foto af villavej? 



SMUKKE  BY- OG BOLIGOMRÅDER 

• Åbne og grønne    

by- og boligområder 

 

• Både villaer, 

rækkehuse og 

etageboliger  

 

• Bebyggelser med 

smuk arkitektur og 

stærk identitet  

 

 

 

 

 

 

 



ARKITEKTUR OG BEVARING  

• Mange bygninger af 

høj arkitektonisk 

kvalitet 

 

• Mange bevarings-

værdige og fredede 

bygninger 

 

• Hensyn til 

eksisterende værdier 

ved nybyggeri og 

omdannelse 

 
 
 
 

 
 
 
 



NATUR OG GRØNNE OMRÅDER 

• De grønne områder 

udgør ca. 60 % af 

kommunen 

 

• Mange naturtyper – 

skove, søer, moser, 

overdrev mv. 

 

• Forholdsvis høj 

biodiversitet  

 

 
 



BESKYTTELSE AF NATUREN 
 

• Beskyttelse af de 

sårbare naturtyper 

 

• Natura 2000 og § 3-

områder er vigtige  

 

• Biodiversitet  - også i 

bynære grønne 

områder 

 

• Vand og grønne 

områder er et aktiv  

 
 

 
 
 
 



 

 

 

• Aktiviteter i naturen 

 

• Ro og fordybelse 

 

 

 
 

 
 

Foto: Torben Isager 

PLADS TIL DET HELE 



LOKALE FÆLLESKABER 

 

 

 

 

• Lokalsamfundet 
 

• Borgerinddragelse 
 

• Frivillige indsatser 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



DILEMMAER OG 
MULIGHEDER 

Plads til aktivitet 

Plads til ro Beskyttelse af natur 

Lokale fælleskaber 



VAND SOM ET AKTIV 

MERE VAND ER ET VILKÅR 

HVORDAN GØR VI DET TIL ET AKTIV? 



SØER OG VANDLØB 

• 150 km vandløb (heraf er mange 

kilometer rørlagte)  

 

 

• 620 søer (større end 100 

kvadratmeter)  

 

• Et renere vandmiljø er  målet 

 



KLIMASIKRING AF KLOAKKERNE 

• Ca. 80 % er fælleskloakeret 

• Ca. 12 % er separatkloakeret 

• Ca. 4 % er vejvandssepareret 

• Ca. 4 % nedsiver regnvand 

 

• Der er 94 steder risiko for 

kloakoverløb til vandområder 

 



STIGENDE GRUNDVAND 
Nedsivningsevnen falder 

 



SAMLET PLANLÆGNING 
 
 
 

 

Miljøhensyn 

 +Renoveringsbehov 

 +Klimatilpasning 

 

 = Beslutningsgrundlag 
 

Samarbejde mellem 

NOVAFOS og kommunen: 
 



 
 

DEN AKTIVE GRUNDEJER 

 



KYSTBESKYTTELSE 



FASTHOLDE NATURVÆRDIER 



Vedbæk 
Nordstrand 

 

Skodsborg 
Strandpark 

Struckmann-
parken 

ADGANG TIL 

KYSTEN 

Vedbæk 
Sydstrand 

Skodsborgvej 
P-plads 

Lokeshøj 

Beens  
Bænk 

Adgang v. 
Strandhøj 



FÆLLES LØSNINGER 

• Bedre løsninger 

• Større sikkerhed 

• Øget tilgængelighed 

• Billigere drift 



JERES OPGAVE 

Gruppedrøftelser med perspektiverne: 

 

1. Den aktive grundejer 

 

2. Benyttelse og beskyttelse 

 

3. Bevaring og udvikling 

 

4. Klimarobusthed 



Den aktive grundejer 

 
Relevante emner kan fx være: 

 

• Hegn og hække 

• Træer i haverne 

• Renholdelse af fortove 

• Udstykninger 

• Byggeri og tilbygninger 

• Belægninger 

• Nedsivning 

• Sikring af kældre 

• Separatkloakering 

• Robust beplantning 

• Rørlagte vandløb 

• Biodiversitet 

• Frivillighed og fællesskab 
 



Benyttelse og beskyttelse 

 
Relevante emner kan fx være: 

 

• Organiseret friluftsliv 

• Sociale fællesskaber i naturen 

• Brugeransvar 

• Plads til ro for mennesker og dyr 

• Faciliteter i naturområderne 

• Dyrene i naturen 

• Naturformidling 

• Ejendomsretten 

• Privatlivets fred 

 

 
 



Bevaring og udvikling 

 
Relevante emner kan fx være: 

 

• Fredninger 

• Naturpleje 

• Kulturmiljøer 

• Det grønne Danmarkskort 

• Renovering og byudvikling 

• Tidsvarende boliger i bevaringsværdige bygninger 

 

 
 



Klimarobusthed 

 
Relevante emner kan fx være: 

 

• Sikring mod oversvømmelser 

• Magasinering afledning af regnvand 

• Udvikling af kloaksystemet 

• Opstigende grundvand 

• Håndtering af tørke 

• Kystsikring 

 

 
 



SPØRGSMÅL TIL GRUPPERNE 

 
• Hvor ser i muligheder for: 

 

 

 

 

 

• Hvilke opgaver og roller skal håndteres - og af hvem? 

• Hvor ser I de største udfordringer? 

• Hvilke idéer har I til håndtering af barriererne? 

 

 
 

• at vandet kan blive et aktiv, når vi skal 

håndtere klimaforandringer? 

• at fremme de smukke omgivelser? 
 



JERES OPGAVE 

Gruppedrøftelser med perspektiverne: 

 

1. Den aktive grundejer 

 

2. Benyttelse og beskyttelse 

 

3. Bevaring og udvikling 

 

4. Klimarobusthed 



• Input fra dialogmøderne fremlægges og drøftes i fagudvalg i 

januar 2019.  
 

• Udkast til Planstrategi 2019 udarbejdes i foråret 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. 
 

HVAD NU? – DEN VIDERE PROCES 

Læs mere på: www.rudersdal.dk/planstrategi2019 



  

• Borger og Boliger & Levende bymiljøer – den 6. november 
Klokken 19-21 på Nærum Gymnasium. 

 
• De smukke omgivelser & Vand som et aktiv – den 8. november 

Klokken 19-21 på Nærum Gymnasium. 

 
• Plads til erhverv – den 14. november 

Klokken 16-18 hos Novofos, Blokken 9, Birkerød. 

 
• Sundhed for alle – den 19 november 

Klokken 17-19 i Glassalen, Birkerød Idrætscenter. 
 
 

Læs mere på: www.rudersdal.dk/planstrategi2019 
 
 
 
 
 
 

SAMTALEN FORTSÆTTER – FLERE DIALOGMØDER 


