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PLANSTRATEGI 2011 

Planstrategi 2011 er vedtaget af Rudersdal 
Kommunes kommunalbestyrelse den 28. sep-
tember 2011

Planstrategien er fremlagt offentligt i 8 uger 
fra den 18. oktober til den 13. december 2011

Forsidefotografi: 
En oktoberdag i Geelskov
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FoRoRd

Planstrategi 2011 er Kommunalbestyrel-
sens udspil til strategien for kommunens 
udvikling de kommende år.

Grundlaget er stadig visionen om at være 
landets bedste bokommune.
det er en vision, som vi med vores smukke 
omgivelser, et højt serviceniveau og gode 
økonomi har gode muligheder for at leve 
op til. 

hvis vi fortsat skal sikre og udvikle denne 
position, vil det være nødvendigt, at vi ak-
tivt forholder os til de udfordringer, som vi 
står med, og som vi kan forudse.
Kommunalbestyrelsen er allerede i gang 
med en række af de emner og opgaver, 
som indgår i Planstrategi 2011.

den vigtigste udfordring for Rudersdal 
Kommune i de kommende år bliver at til-
passe kommunens service i form af bør-
neinstitutioner, skoler, plejehjem og dag- 
og botilbud til den generelle udvikling, der 
bl.a. er præget af en mere presset sam-
fundsøkonomi samt en udvikling i befolk-
ningssammensætningen, hvor der bliver 
færre børn og flere ældre.
det er Kommunalbestyrelsens mål at ven-
de udfordringen til en mulighed, således at 
løsningen af opgaven kan blive en styrkel-
se af kvaliteten af de kommunale ydelser. 

Rudersdal Kommune har gode rammer for 
et sundt og aktivt friluftsliv.
vi ønsker at udnytte de grønne områder 
til en sund adfærd og levevis.  de fysiske 
rammer skal indrettes, så de er tilgænge-
lige og indbyder til et aktivt liv.

Tilpasning til nye klimaforhold og forebyg-
gelse af klimaforandringerne er en anden 
vigtig udfordring, som Kommunalbestyrel-
sen vil tage hånd om.

det er samtidigt vigtigt, at vi passer på na-
turen og de smukke bymiljøer, som er med 
til at gøre kommunen til et attraktivt sted 
at bo og arbejde. vores byområder skal 
være trygge at bo og færdes i, let at kom-
me rundt i, gode at handle i, bæredygtige, 
kulturrige og kendetegnet ved bymæssige 
og arkitektoniske kvaliteter.

Planstrategi 2011 er grundlaget for revi-
sion af Kommuneplan 2009 og herunder en 
række planer og handlinger, som skal føre 
til de resultater, som Kommunalbestyrel-
sen ønsker.

På Kommunalbestyrelsens vegne
Erik Fabrin 
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INdLEdNING

Planstrategien er Kommunalbestyrelsens
visioner, mål og strategi for kommu-
nens udvikling. Planstrategien indeholder 
grundlaget for en række handlinger og 
planer, herunder kommuneplanen og den 
lokale strategi for bæredygtig udvikling. 
Planstrategien dækker perioden, indtil der 
vedtages en ny planstrategi senest ultimo 
2015.

Alle har mulighed for at fremsætte be-
mærkninger til planstrategien, idet denne 
er fremlagt til offentlig høring i 8 uger. I jan-
uar 2012 forventer Kommunalbestyrelsen 
at vedtage planstrategien endeligt.

Ifølge planloven skal Kommunalbestyrel-
sen i første halvdel af hver valgperiode 
fremlægge en strategi for kommuneplan-
lægningen.
Kommuneplanen revideres hver fjerde 
år. Endvidere skal Kommunalbestyrel-
sen fremlægge en lokal strategi for en 
bæredygtig udvikling, Agenda 21. Kommu-
nens lokale Agenda 21-strategi er indar-
bejdet i Planstrategi 2011 - i hovedsagen 
under temaet ”Sund og Grøn Kommune”.

Planstrategi er det første skridt i kommu-
neplanprocessen. I slutningen af 2012 for-
venter Kommunalbestyrelsen at udsende 
et forslag til Kommuneplan 2013 til of-
fentlig høring

Kommuneplanen vil blive revideret del-
vist. En række af de emner, som er nævnt i 
Planstrategi 2011 skal revideres i Kommu-
neplan 2013.

3 hovedtemaer
Planstrategien 2011 indeholder 3 hoved-
temaer:

- muligheder og udfordringer, 

- Sund og Grøn Kommune, 

- byområdernes udvikling og 
             omdannelse. 

Temaet ”muligheder og udfordringer” 
fokuserer på de vigtigste kommunale ser-
viceområder. Temaet omfatter en beskriv-
else af de økonomiske og demografiske 
udfordringer. Konsekvenser og nye mu-
ligheder bliver skitseret. 

Temaet ”Sund og Grøn Kommune” inde-
holder en videreudvikling af Kommunens 
sundhedspolitik med fokus på det poten-
tiale, som kommunens grønne og blå om-
råder rummer. 
Endvidere indeholder temaet strategier for 
kommunens grønne og blå områder samt 
klima- og energipolitikken. Samlet vil dette 
være et bidrag til Agenda 21-strategien.

Temaet ”byområdernes udvikling og om-
dannelse” indeholder strategier for en 
række generelle emner, der vedrører by-
områderne: arkitektur og bevaring, detail-
handel, erhverv, trafik. der præsenteres 
endvidere en gennemgang af udviklingsmu-
lighederne i de enkelte bymidter og centre 
samt Ebberød og henriksholm.

Sammenhængen mellem Planstrategi 2011 
og anden kommunal planlægning
der er vedtaget delpolitikker, -strategier 
og -planer for store dele af den kommunale 
aktivitet. der foregår løbende revideringer 
af de eksisterende og udarbejdelse af nye 
delpolitikker, m.v.  
de allerede vedtagne delpolitikker, m.v. 
og de, som er under udarbejdelse, indgår i 
planstrategien i det omfang, det er relevant 
i forhold til de valgte temaer.
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borgerne i Rudersdal Kommune skal 
tilbydes gode og alsidige service- og kul-
turtilbud. det er en følge af kommunens 
overordnede vision om at være den bedste 
bokommune.

Rudersdal Kommune er i dag, 4 år efter 
kommunalreformen, en samlet enhed 
med det potentiale og de udfordringer, det 
giver at være en kommune, der er så godt 
som færdigudbygget og har været det i en 
længere periode.

Kommunens potentiale for en forbedret og 
effektiv service kan udmøntes i en række 
forskellige tiltag. der kan være tale om 
tilpasning af strukturen i de enkelte ser-
viceområder, om rationaliseringer, om til-
pasning af kapaciteten til det forventede be-
hov, om opgradering af den bygningsmæs-
sige standard, om nye muligheder for 
geografisk lokalisering af institutionerne, 
skolerne eller botilbuddene, m.m.

der ligger en række udfordringer i at om-
sætte potentialet i en stor kommune til be-
dre servicetilbud for borgerne, samtidigt 
med at der skal ske en tilpasning i forhold 
til den generelle udvikling.

For det første rummer den befolknings-
mæssige udvikling en række udfordringer 
for planlægningen af den kommunale ser-
vice.

der forventes således et fortsat stigende 
antal ældre – særligt forventes antallet af 
ældre over 80 år at stige. dette stiller krav 
til, at kapaciteten i kommunens ældreser-
vice kan udbygges løbende, så behovet for 
de forskellige former for ældrepleje kan 
tilgodeses.

På den anden side forventes der et fal-
dende børnetal, hvor først antallet af 0-5 
årige og sidenhen antallet af børn i skole-
alderen forventes at falde. dette gør det 
relevant at se på mulighederne for at jus-
tere kapaciteten, så der ikke er oversky-
dende kapacitet på hverken daginstitu-
tions- eller skoleområdet.

For det andet har kommunen en ud-
fordring i at sikre, at indhold og rammer 
for servicetilbuddene løbende udvikles, så 
de er tidssvarende. Indholdsmæssigt skal 
der ske en løbende udvikling, så praksis 
er ajourført i forhold til den nyeste viden 
om f.eks. pædagogik, læringsformer, om-
sorg og pleje osv. med hensyn til de fy-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

100 %

90 %

80 %

110 %

120 % + 80 år

65 -79 år

I alt
16 - 64 år

0 - 5 år
6 - 15 år

befolkningsudvikling

muligheder og udfordringer

MULIGhEdER oG UdFoRdRINGER
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siske rammer er der en række områder, 
hvor bygningerne har nået en alder, hvor 
de ikke længere er helt tidssvarende. der 
er derfor behov for, at der på disse om-
råder tages stilling til mulighederne for 
at tilpasse de fysiske rammer til en mere 
nutidig standard. det drejer sig f.eks. om 
de ældste af kommunens plejehjem, en 
del af botilbuddene indenfor psykiatri- og 
handicapområdet, nogle af dagtilbuddene 
til børn og enkelte skoler.

der har i de seneste års økonomiaftaler 
mellem Kommunernes Landsforening 
og regeringen været sat snævre grænser 
for udviklingen i kommunernes servi-

ceudgifter. det er derfor af stor vigtighed 
at sikre, at ressourcerne udnyttes opti-
malt, og at det økonomiske pres udnyttes 
konstruktivt til en løbende nytænkning 
af opgavetilrettelæggelsen og prioriter-
ing af serviceudgifterne. herved kan der
skabes  grundlag for fortsat at im-
ødekomme borgernes behov på et højt 
serviceniveau – også i en periode, hvor det 
udgiftspres der skyldes befolkningsud-
viklingen, vokser hurtigere end den økono-
miske serviceramme øges. 

 muligheder og udfordringer

DigitaliSering

Rudersdal Kommune ønsker at være 
blandt de førende kommuner inden for 
digitalisering. Ambitionen er at indføre ny 
og moderne teknologi overalt med henblik 
på at gøre arbejdet mere effektivt og sam-
tidig øge kvaliteten af  borgerbetjeningen 
og borgerdialogen. 

En stor del af serviceforbedringerne i f.eks. 
ældreplejen, skoleområdet, byggesagsbe-
handlingen og andre steder vil komme til 
at foregå gennem digitalisering og effek-
tivisering af opgaver og støttefunktioner. 

F.eks. vil brugen af velfærdsteknologi på 
ældre- og handicapområdet øges i de 

kommende år til glæde for brugerne og 
for at understøtte mere effektive arbejds-
gange. også digitalisering inden for skole 
og dagtilbudsområdet vil være højt priori-
teret i de kommende år, hvor det pæda-
gogiske arbejde, vidensdeling og dialogen 
med forældre og børn vil blive yderligere 
digitalt understøttet. 

digitaliseringen af administrative arbejds-
processer vil fortsat være et fokusområde, 
og ikke mindst vil der forsat ske en udbre-
delse af selvbetjeningsløsninger og au-
tomatisering til glæde for borgerne og for 
at skabe en endnu mere effektiv adminis-
tration.
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er beskatningsgrundlaget for Rudersdal 
Kommune efter tilskud og udligning stort 
set på niveau med Region hovedstaden, 
og forskellen til landsgennemsnittet re-
duceres til 15.000 kr. pr. indbygger (hvor 
forskellen før tilskud og udligning udgør 
ca. 110.000 kr.). 

Serviceudgifterne i Rudersdal Kommune 
ligger et stykke over landsgennemsnittet, 
men lidt lavere end gennemsnittet for Re-
gion hovedstaden. Kommunen har for-
holdsvis mange ressourcestærke borgere, 
hvilket indebærer et relativt lille behov for 
udgifter på det sociale område.

Serviceudgifter i 2011 (kr. pr. indb.)
 

udfordringen i kommunens økonomiske 
planlægning er: 

-   at opretholde kommunens høje ser-
vice       niveau og gennemføre de tilpas-
ninger  i   de kommunale servicetilbud, 
som følger af befolkningsudviklingen, 
og samtidig
-  at overholde de aftaler, der indgås 
mellem Regeringen og Kommunernes 
Landsforening forud for hvert budgetår.

Som led i genopretningen af dansk økono-
mi har regeringen som forudsætning for 
økonomiaftalerne fastholdt nulvækst i ser-

Næsten 22 procent af indbyggerne i kom-
munen havde en lang videregående ud-
dannelse i 2010. det var den højeste andel 
blandt vore nabokommuner og en klart 
højere andel end landsgennemsnittet på 
knap 7 procent. Et højt uddannelsesniveau 
påvirker indkomstgrundlaget i positiv ret-
ning.

Samtidig er et højt uddannelsesniveau ty-
pisk ledsaget af gode beskæftigelsesmu-
ligheder. Ledighedsprocenten i kommunen 
var således kun 3,4 procent i maj 2011 mod 
5,8 procent på landsplan. den forholdsvis 
lave ledighed mindsker ressourcepresset 
på kommunen.

beskatningsgrundlaget i Rudersdal Kom-
mune udgør knap 270.000 kr. pr. indbygger 
i 2011 og er dermed det tredje højeste i 
landet. det ligger derfor noget over gen-
nemsnittet for Region hovedstaden og - 
ikke mindst - landsgennemsnittet.

Beskatningsgrundlag (kr. pr. indb.) i 2011
 

Især som følge af det høje beskatnings-
grundlag betaler kommunen også det 
tredjestørste bidrag blandt landets kom-
muner til udligningsordningerne. derfor 

ØkoNoMI
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viceudgifterne og beskatningsniveauet. Til 
understøtning af aftalerne har Folketinget 
vedtaget, at manglende overholdelse af de 
indgåede aftaler – såvel i de enkelte kom-
muner som kommunerne samlet, samt 
såvel i budget– som regnskabsmæssig 
henseende  indebærer sanktioner.

økonomi / muligheder og udfordringer

det er derfor af stor vigtighed at sikre, at 
serviceudgifterne prioriteres, så de ind-
gåede økonomiaftale overholdes, og der 
skabes grundlag for fortsat at imødekom-
me borgernes behov – også i en periode, 
hvor det udgiftspres, der skyldes befolk-
ningsudviklingen, vokser hurtigere end 
den økonomiske serviceramme øges.

undervisning

Ældre

Indkomstskat

Tilskud og udligning

Tilbud til voksne med 
særlige behov

dagtilbud til børn

Administration m.m.

Sundhedsudgifter

Grundskyld

Førtidpension, sygedagpenge,
kontakthjælp m.m.
Kultur, fritid og idræt

veje, miljø m.m.

Selskabsskat

Lån m.m.
diverse udgifter

her kommer pengene fra det anvendes pengene til

Fordelingen af indtægter og udgifter i kom-
munens budgetforslag for 2012 vises i fig-
ur:
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dagtilbud / muligheder og udfordringer

den centrale værdi for alt arbejde med børn 
i alderen 0 - 5 år er, at kommunens ledere 
og medarbejdere skaber dagtilbud, hvor 
alle børn har et fysisk, psykisk og æstetisk 
børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 
sundhed, udvikling og læring. det skal ske 
i samarbejde med børnenes forældre.

den pædagogiske kvalitet i kommunens 
dagtilbud skal være blandt de bedste i lan-
det. 

dagtilbudsområdet består fra 1. januar 
2012 af dagpleje til ca. 145 børn, seks 
kommunale områdeinstitutioner med 36 
børnehuse, en selvejende områdeinstitu-
tion med seks børnehuse, 11 selvejende 
institutioner og fire private institutioner/
puljeordninger. dertil kommer tilbud om 
tilskud til privat pasning af egne børn og 
tilskud til privat pasning og private pas-
ningsordninger. området omfatter end-
videre kommunens Sundhedstjeneste og 
Støttekorpset. 

Det FalDenDe Børnetal
Antallet af 0 - 5 årige i kommunen er i pe-
rioden 2006 - 2011 faldet med ca. 450 børn 
i alt. befolkningsprognosen for 2011-2023 

viser, at børnetallet fortsat forventes at 
falde i de kommende år med i alt yderlig-
ere ca. 250 børn frem til 2014, hvorefter 
børnetallet forventes at være nogenlunde 
stabilt.

MaSterPlan For DagtilBuD 2012-
2021
Kommunalbestyrelsens ”vision for plan-
lægning af daginstitutionernes fysiske 
rammer og placering” beskriver, hvordan 
de fysiske rammer på institutionerne kan 
forbedres, når det faldende børnetal og de 
økonomiske forhold muliggør det. hen-
sigten er, at den bygningsmæssige ramme 
skal understøtte, at det pædagogiske ar-
bejde med børnene kan foregå under sunde 
og pædagogisk udfordrende rammer.

der er med dette udgangspunkt udarbej-
det en masterplan, som er en ramme for, 
hvordan visionen gennem en tiårig periode 
kan realiseres i takt med, at det faldende 
børnetal og de økonomiske forhold i kom-
munen gør det muligt. det betyder, at huse 
kan sammenlægges, og bygninger, der ikke 
lever op til Kommunalbestyrelsens vision, 
kan renoveres eller frigøres til andre formål. 
der foreslås i masterplanen at bygge fem 

dAGTILbUd TIL bØRN
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Børnehuset EgehegnetVængebo

Gerners Børnehus
Ny Ruder

Rudolf Steiner
Rønnebærhuset

Abildgården

Montessori

Stenhøjgårdsvej

Birkemosen Børnehuset Sjælsø

Mælkebøtten

Vedbæk Børnehus

KarethenDronninggård børnehus

MariehøjTroldehøj

Bukkebruse
Solsikken

Tudsen

Nærum 
Menighedsbørnehave

Flintehøj

Gøngehuset
Bøgehøjen

Ny Kohavehus

SkyttebjergFr.  Clausens Vænge

Ny Søvej
Ny Vangeboled

Myretuen

Tusindbenshuset

Grønærten

Elverhøj

Ellesletten

Mølleåen

Fredsholm

Ny Birkerød Institution

Gøngehesten
Eskemosepark

Ny Lyngborghave

Skovstjernen

Kastaniebakken

"Bregnerødvej"

Kommunale børnehuse

Selvejende daginstitutioner

Private daginstitutioner

Nybyggede børnehuse

Om- og tilbyggede børnehuse

nye børnehuse i perioden samt at om- og 
tilbygge i seks børnehuse. herudover skal 
der foretages en vurdering af behovet for 
renovering i de øvrige børnehuse, så det 
sikres, at de også kan leve op til visionens 
krav om inspirerende læringsmiljøer.

børnehusene bliver indrettet, så de kan 
have indskrevet børn fra 0 til 5 år. de nye 
børnehuse vil blive bygget med et brutto-
areal på 10 m2 pr. barn og med samproduk-
tionskøkken. 

nye ForBeDreDe læringSMiljøer
I forbindelse med gennemførelse af mas-
terplanen er der skabt mulighed for at 
forbedre institutionernes fysiske ram-
mer og indretning, så de understøtter 
etablering af pædagogiske læringsmiljøer 
for børnene og således, at der skabes en 
pædagogisk praksis, der sikrer, at alle 
børn kan indgå i et børnefællesskab, så 
kommunens strategi for en inkluderende 
indsats kan realiseres jævnfør afsnittet 
om inklusion under Skoler.

Masterplanens idealbillede 2021

dagtilbud / muligheder og udfordringer
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SkoLER

Skoler / muligheder og udfordringer

Skolerne i Rudersdal skal være i interna-
tional klasse. Skolernes faglige og pæda-
gogiske virksomhed skal derfor medvirke 
til at give alle børn de bedste muligheder 
for et indholdsrigt og meningsfuldt liv - i 
alle aspekter af tilværelsen.

Alle skolerne tager udgangspunkt i en 
fælles forståelse af, hvad der kendeteg-
ner den gode Skole, som er en kvalitets-
model for skoleudvikling. Skolen vurderer 
løbende og systematisk sin praksis og sine 
resultater i forhold til denne forståelse og 
udvikler skolens samlede virksomhed på 
baggrund af det.

 

Skole- og Familieområdet består af 13 fol-
keskoler, 1 specialskole, 3 privatskoler, og 
2 døgninstitutioner og 1 selvejende døgn-
institution. området omfatter endvidere 
kommunens tandpleje og et børn og unge 
område med fokus på børn og unge i for-
skellige typer af vanskeligheder.

uDviklingSPlanen
Kommunens skoler arbejder med en 4-årig 

udviklingsplan. udviklingsplanen for den 
kommende 4 års periode 2011 - 2015 har 3 
centrale udviklingsområder:

SkolenS ProFeSSionelle Miljø
medarbejdernes kompetencer er den 
væsentligste faktor for børnenes udbytte 
af deres skolegang. Skolens organisering 
og arbejdsmåder skal derfor gøre medar-
bejderne i stand til en fortsat fælles kom-
petenceudvikling gennem kollegial spar-
ring, efteruddannelse, udvikling af egen 
praksis, adgang til ressourcepersoner 
med spidskompetencer mv.

unDerviSningSDiFFerentiering
der sættes fokus på lærernes grundlag 
for undervisningens tilrettelæggelse, valg 
af undervisnings- og organisationsformer, 
læremidler samt den løbende evaluering 
af børnenes udbytte af undervisningen.

inklusion 
Alle børn skal som udgangspunkt kunne 
gå i skole i nærmiljøet, hvorfor den sam-
lede medarbejderstabs kompetencer skal 
udvikles og organiseres, så de kan samar-

Skoleelever
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Skoledistrikter

2011

2023

Vedbæk Skole

Trørødskolen

Nærum Skole

Vangeboskolen

Skovlyskolen

Ny Holte Skole

Dronninggårdskolen

Bistrupskolen

Parkvejskolen Toftevangsskolen

Kajerødskolen
Sjælsøskolen

Høsterkøb Skolen

Skoler / muligheder og udfordringer

bejde om opbygningen af den nødvendige 
faglighed omkring alle børn i skolen, så 
alle børn kan tilbydes det bedst tænkelige 
skoletilbud.

StrukturtilPaSning
Antallet af 6 -15 årige har været stigende i 
perioden fra 1995 - 2011. det forventes at 
være toppet i 2011 og at være faldende i den 
kommende 15 -17 års periode med mellem 
800 - 1400 børn og unge. dette markante 
fald i elevtallet vil skabe en betydelig over-
kapacitet på kommunens 13 folkeskoler 

antal skolebørn 6-15 år

og betyde en væsentlig stigning i omkost-
ningen pr. elev, såfremt den eksisterende 
skolestruktur fastholdes uændret.

Folkeskolen gennemgår i disse år en mar-
kant udvikling med et centralt fokus på det, 
som skaber kvalitet i forhold til elevernes 
læring og udvikling. det vedrører f.eks. reel 
undervisningsdifferentiering, en større 
grad af inklusion, systematisk faglig eva-
luering, anvendelse af moderne teknologi 
mm. de krav, det stiller skolen som organ-
isation og til medarbejdernes samarbejde 
og fortløbende kompetenceudvikling, for-
drer samtidig et solidt økonomisk funda-
ment for skolerne. 
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Skoler / muligheder og udfordringer

Kommunens målsætninger på skoleområ-
det fordrer i det hele taget et højt fagligt 
niveau på den enkelte skole, hvilket forud-
sætter, at alle skoler har en vis størrelse, 
der giver tilstrækkeligt volumen til at udvikle 
fagligheden indenfor hele virksomheden.

der er derfor igangsat en proces i forhold 
til en fremadrettet skolestruktur, der kan 
sikre skoler af en størrelse, der både er 
fagligt og økonomisk bæredygtige. det kan 
betyde, at skoler vil blive lukket eller sam-
menlagt for at sikre, at alle skoler kan leve 
op til ovenstående krav.
det har de seneste år været en overordnet 
målsætning for kommunen, at skolerne 

har en høj bygningsmæssig standard og 
en tidssvarende indretning, der kan under-
støtte børnenes læring og udvikling. der 
er i den forbindelse vedtaget og påbegyndt 
større ombygninger af bistrupskolen og 
Parkvejskolen.
 

Eftermiddagshygge på Nærum Gymnasium
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PSykIATRI oG hANdIcAP

Psykiatri og handicap / muligheder og udfordringer

Kommunens støtte til borgerne med 
psykiske og/eller fysiske handicap til-
rettelægges ud fra mindsteindgrebsprin-
cippet, hvilket indebærer, at hjælpen til-
rettelægges, så borgeren klarer mest 
muligt selv. hjælpen kompenserer for det, 
borgeren ikke kan, således at borgeren 
har selvbestemmelse og indflydelse på 
eget liv.

Kommunen har opgaver og ansvar i for-
hold til borgere, som har behov for en 
særlig indsats. Indsatsen kan være meget 
forskellig, spændende fra en samtale med 
kommunens forvaltning, få timers bostøtte 
i borgerens hjem til mere omfattende for-
anstaltninger som dagtilbud eller botil-
bud.

Kommunen har en række dag- og botilbud 
til sindslidende, borgere med udviklings-
hæmning, hjerneskade, eller til borgere, 
som af anden årsag har behov for et dag- 
eller botilbud. botilbuddene spænder fra 
botilbud med personale i dagtimerne til 
botilbud, hvor der er personale til stede 
hele døgnet.

Plan For PSykiatri og hanDicaPoM-
råDet
Kommunens psykiatri- og handicapplan 
indeholder planer for modernisering af 
dag- og botilbuddene. I den forbindelse 
har Kommunalbestyrelsen vedtaget prin-
cipper for psykiatri- og handicapområ-
dets udvikling, herunder principper for 
udvikling af de ejendomme, der anven-
des på psykiatri- og handicapområdet. 
Et af principperne er, at alle kommunens 
egne botilbud skal leve op til standarden 
for almene ældreboliger, og at kommunen 
skal sikre, at der er et varieret udbud af 
boliger til psykiatri- og handicapområdets 
målgrupper.

derudover skal kommunen så vidt muligt 
kunne opfylde egne borgeres behov for 
specialiserede dag- og botilbud.

Effektueringen af psykiatri- og handicap-
planens forslag er i fuld gang, idet der 
tages 30 nye boliger til borgere med ud-
viklingshæmning i brug i 2012. disse bo-
liger placeres på henholdsvis Langebjerg i 
Nærum og på biskop Svanes vej i Ebberød. 
Endvidere er der igangsat projekt vedrø-
rende opførelse af op til 30 nye boliger til 
sindslidende samt nyt samværsaktivitet-
stilbud til sindslidende. Såvel boligerne 
som samværs- og aktivitetstilbuddet plac-
eres på dronninggårds Alle i holte, og for-
ventes taget i brug i 2014.

Endvidere er der igangsæt en planlæg-
ning, således at kommunens øvrige bo-
liger i særlige botilbud til borgere med 
udviklingshæmning, kan erstattes af tids-
svarende boliger. boligerne etableres ved 
renoveringer samt nybyggeri i Ebberød, 
hvor de erstatter nuværende ikke tidssvar-
ende boliger i området.
Indenfor psykiatri- og handicapområdet er 
der i alt 141 boliger, der ikke kan karakter-
iseres som tidssvarende.

Rudersdal Kommune køber pladser i botil-
bud i andre kommuner til ca. 140 borgere.
det er kommunens strategi, at køb af 
pladser i botilbud i andre kommuner mi-
nimeres mest muligt, således at der til en-
hver tid kan tilbydes kommunens borgere 
relevant botilbud indenfor kommunen.

En anden udfordring er, at der i hele landet 
og i kommunen indenfor de senere år har 
været en øget efterspørgsel efter tilbud til 
borgere med sindslidelse, autismespek-
trumforstyrrelser, eller borgere, som er 
psykisk sårbare. Samtidig er borgere med 
psykiske lidelser indlagt på sygehus i kor-
tere tid, og det betyder, at kommunen har 
fået større ansvar for nogle borgere, som 
er meget syge. Kommunens socialpsykia-
tri skal derfor i dag rumme en bredere 
målgruppe og ruste sig til at opfylde nye 
krav og forventninger til områder. Kom-
munen har igangsat udviklingsarbejde 
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Botilbud

Dagtilbud

Kommende botilbud

Kommende dagtilbud

Strategiområde

Gefion

Ebberød

Sjælsø Ravnsnæs

Isterød

Brådebæk

Høsterkøb

Ubberød

Sandbjerg
Vedbæk

Trørød

Gl. Holte

Kajerød

Birkerød

Bistrup

Furesø

Holte

Søllerød

Nærum Skodsborg

Ligger i Furesø
Kommune

Psykiatri og handicap / muligheder og udfordringer

Psykiatri og handicap

med henblik på at fremtidssikre en indsats 
til områdets borgere, som svarer til bor-
gerens behov for tilbud. det forventes, at 
der til denne målgruppe opføres ca. 20 nye 
boliger i Ebberødområdet.
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ÆLdRE

Ældre borgere i kommunen skal kunne 
fortsætte livet på egne betingelser og så 
selvstændigt som muligt, også når der er 
brug for hjælp til personlig pleje og prak-
tisk hjælp.
 
Kommunen tilbyder de ældre en tryg 
tilværelse på egne betingelser med sær-
lige hensyn til svage ældres behov. Kom-
munen yder en individuel service, der 
understøtter kontinuitet, og som tager ud-
gangspunkt i den ældres ønsker, behov og 
ressourcer. 

Kommunens ydelser omfatter hjemme-
pleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, æl-
dreboliger, beskyttede boliger, daghjem, 
aktivitetscentre, hjælpemidler, genop-
træning m.v. 

Det StigenDe antal ælDre
der kan i kommunen forventes en større 
stigning i antallet af borgere over 60 år i 
perioden 2011 - 2023. Således forudsiges 
en stigning på 8,3 procent blandt de 60+ 
årige. Stigningen vedrører især de æld-
ste, idet der blandt de 80+ årige ventes en 
stigning på 20,7 procent. 
Stigningen i antallet af ældre betyder 

blandt andet, at der bliver et stigende 
behov for hjemmepleje, plejeboliger og 
daghjemspladser, ligesom der vil opstå 
et øget pres på aktivitetscentre, daghjem, 
forebyggende team m.m. 

nye PlejeBoliger og DaghjeM
Til imødegåelse af det stigende behov for 
plejeboliger er der iværksat en række ud-
bygninger af plejeboliger og dag- og akti-
vitetscentre. Kommunens ud - og ombyg-
ningsplan for plejeboliger er baseret på en 
analyse af plejeboligbehovet. Planen bliver 
løbende opdateret i forhold til det faktiske 
og det forventede antal ældre i kommu-
nen. 
med udgangspunkt i planen er Kommu-
nen ved at opføre to nye plejecentre med 
henholdsvis 50 pladser ved Nordvanggård 
i bistrup og 72 pladser ved byageren i 
Nærum, ligesom kommunen har godkendt 
en forøgelse af antallet af plejeboliger på 
de to selvejende plejecentre Lions Park 
birkerød og Lions Park Søllerød. Kommu-
nen ønsker herudover at ombygge kom-
munens ældre plejecentre til fremtidens 
ældre i plejeboliger. Kommunen har derfor 
besluttet at ombygge Frydenholm i forbin-
delse med åbningen af det nyopførte pleje-

Ældre / muligheder og udfordringer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7800

8000

8200

8400

8600

8800
65 - 79 år

+ 80 år

Antal ældre



21

Aktuelle planer

Botilbud

Dagtilbud

Lions Park

Byageren

Ernst Bojesens Vej

Nordvanggård

Lions Park

Ældre / muligheder og udfordringer

center ved byageren i 3. kvartal 2012.  

der er ligeledes udarbejdet en analyse af 
det fremtidige daghjemsbehov i kommu-
nen. I forlængelse af analysen er det poli-
tisk besluttet, at daghjemmet på hegns-
gården og aktivitetscenter vangebo flytter 
til det nye kombinerede daghjem og aktiv-
itetscenter på Ernst bojesens vej i holte 
ultimo 2012. 

hjælP til SelvhjælP
Kommunen har foruden etablering af nye 
plejeboliger igangsat et større hjemmere-
habiliteringsprojekt, som skal hjælpe bor-

gerne med at bevare deres selvstændighed. 
Formålet er at øge borgernes aktivitet og 
deltagelse i egen livsførelse. Kommunen 
vil med hjemmerehabilitering samtidig ud-
skyde tidspunktet for borgernes behov for 
kompenserende ydelser længst muligt.

udviklingen i antallet af ældre vil ligeledes 
få betydning for kommunens aktiv-
itetscentre, som på sigt kan forvente en 
øget tilstrømning af borgere. Kommunen 
ønsker at imødegå denne udfordring ved 
at omtænke aktivitetsstrukturen i kom-
munen. der skal bl.a. etableres et større 
samarbejde mellem ældreområdet og 
kultur- og fritidsområdet, ligesom kom-

ældre 
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munen vil inddrage flere frivillige på akti-
vitetsområdet. 

ForeByggenDe tiltag
Kommunens udgifter til aktivitetsbestemt 
medfinansiering af det regionale sund-
hedsvæsen vil stige som følge af kommu-
nens befolkningsudvikling, idet forbruget 
af sundhedsydelser stiger med alderen. 
Samtidig vil den finansieringsreform, som 
forventes at træde i kraft den 1. januar 
2012, øge andelen af de samlede region-
ale sundhedsudgifter, som kommunerne 
betaler som aktivitetsbestemt medfinan-
siering. 

Ældre / muligheder og udfordringer

I forlængelse af ovenstående vil kom-
munen søge at nedbringe forbruget af 
regionale sundhedsydelser. dette kan 
eksempelvis ske ved at etablere et mod-
erne og dynamisk sundheds- og aktiv-
itetscenter, hvis overordnede formål er 
at fremme sundhed, forebygge sygdom 
og være netværksskabende. Endvidere 
vil kommunen analysere mulighederne 
for at etablere understøttende tilbud, så-
som et øget kommunalt akutberedskab, 
ændrede arbejdsgange eller en kommu-
nal sygeplejeklinik.

Kommende plejecenter ved byageren
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kULTUR

Kultur / muligheder og udfordringer

Kommunen har vedtaget følgende vision 
for Kulturområdet, Kulturen i bevægelse:
”-  vi går ad stier, der endnu ikke er trådt.
-  vi samler små succeser til store oplev-
elser og unikke øjeblikke.

med fokus på mangfoldighed, kvalitet og 
samarbejde bevæger vi os ad nye veje – fy-
sisk og mentalt.
vi ser det store i det små og satser også på 
de store unikke oplevelser.”

Kommunens kulturtilbud og faciliteter 
består af en række faciliteter og insti-
tutioner, som biblioteker, kulturcentre, 
idrætsanlæg, biografer, museer og arkiver, 
en ungdoms- og en musikskole og forskel-
lige foreningslokaler, forsamlingssteder 
m.v. herudover er der i kommunen ca. 320 
foreninger med et samlet medlemstal på 
ca. 30.000, der modtager støtte fra kom-
munen.

Siden 2007 er der vedtaget følgende 
temapolitikker:
-  bibliotekspolitik
-  ungepolitik
-  Politik for Kulturarven

Følgende politikker er under udarbejdel-
se:
-  Idræts- og motionspolitik
-  Politik for frivillighed og folkeoplysning
    
det er endvidere besluttet, at der 
fortløbende fra 2011 drøftes og afklares 
struktur og indhold for biblioteker, museer 
og ung i Rudersdal.

Stigningen i gruppen af borgere over 60 år 
forventes at give nye og større udfordring-
er til kommunens kultur-, fritids- og 
idrætstilbud. I samspil med kommunens 
sundhedspolitik og den øvrige udvikling i 
befolkningens levevaner skal kommunens 
kulturtilbud medvirke til, at den enkelte 
får en aktiv tredje alder.

der vil i den kommende planperiode blive 
arbejdet med nye samarbejdsformer – 
både det tværkommunale samarbejde og 
samarbejdet med eksterne interessen-
ter, foreninger, handels- og erhvervsliv 
m.v. om udviklingen af kultur, fritids- og 
idrætsoplevelser og -arrangementer.

Kommunen er indgået i et tværkommunalt 
samarbejde i Region hovedstaden om en 
kulturaftale med kulturministeriet over de 

Skulptur  af veo Friis jespersen på hartmanns Plads 
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Kultur / muligheder og udfordringer

kommende 4 år indtil 2015.

Kommunens engagement i dette samar-
bejde kan bl.a. bestå i at lægge rammer 
til og facilitere større idrætsevents, kul-
turhistoriske samarbejder og begivenhed-
er, ungdomstræf, kunstfestivaler m.v.

BiBliotekerne
bibliotekerne er i hastigere forandring end 
nogensinde før. derfor er det afgørende at 
arbejde med en biblioteksmodel, der frem-
tidssikrer biblioteket og giver borgerne 
oplevelsen af et værdifuldt bibliotekstilbud 
trods øget pres på økonomien.

medierne forandres - men behovet for 
viden, information, uddannelse, oplevelse, 
inspiration m.v. og et tilbud af kvalitet er 
stort i en global verden. bøger og andre 
fysiske materialer efterspørges af mange 
daglige biblioteksbrugere, men ca. 1/3 af 
bibliotekernes besøgende kommer for an-
det end at låne. 

det er et mål for kommunen, at bibliotek-
erne skal være attraktive og tæt på god 
kollektiv trafik og gode adgangsveje. hvor 
det er hensigtsmæssigt og giver mening, 
kan forskellige borgerrettede servicetil-
bud sammentænkes med bibliotekerne. 
digitale muligheder udnyttes til at øge 
tilgængeligheden til bibliotekerne på nye, 
innovative måder.

ruDerSDal MuSeer
det statsanerkendte museum, Rud-
ersdal museer, består i dag af 
mothsgården, vedbækfundene og his-
torisk Arkiv for Rudersdal Kommune. 
museerne drives efter museums- og 
arkivlovgivningen, retninglinjer fra Kul-
turarvsstyrelsen og Kommunalbestyrel-
sens bestemmelser. Kultur- og Fritidsud-
valget er bestyrelse for Rudersdal museer.

Rudersdal museerne har et samarbejde 

med foreningen birkerød Lokalhistoriske 
Arkiv og museum, hvis aktiviteter ud-
springer af de faciliteter, der stilles til rå-
dighed på cathrinelyst i birkerød.

Rudersdal museer indgår sammen med 
andre kommuner i regionen i Kultur-
arvsstyrelsens nye overvejelser om æn-
dring af strukturer – herunder med 
overvejelser om mulighed for en sammen-
lægning til et evt.  “museum Nordsjælland”. 

I overvejelserne indgår muligheden for at 
effektivisere administration og ledelse og 
samtidig sikre de lokale partnerskaber 
og borgernes involvering og behov. Kom-
munen ønsker i denne udvikling at sikre, 
at der fortsat er lokale museer, og at der 
sker en prioritering af den lokale identitet 
og den direkte involvering og kontakt til 
borgerne.

ung i ruDerSDal 
ung I Rudersdal tilbyder undervisning og 
klubvirksomhed for alle unge i Rudersdal 
Kommune mellem 6. klasse og 25 år og 
drives efter lov om ungdomsskoler og Kom-
munalbestyrelsens bestemmelser. der er 
nedsat en ungdomsskolebestyrelse.

der tilbydes fritidsundervisning i sprog, 
kreative og praktiske fag m.m. 
ungdomsklubvirksomheden er et gratis 
tilbud til unge i Rudersdal om aktiviteter 
og samvær af en mere uforpligtende ka-
rakter, - eksempelvis omkring computer-
spil, musisk udfoldelse, ture, rejser, fester 
og andre kulturelle arrangementer.

omdrejningspunkterne for klubvirk-
somheden er de tre ungecentre i birke-
rød, holte og Nærum samt afdelingerne 
på Trørødskolen og vedbæk skole. ung i 
Rudersdal laver derudover en række ma-
trikelløse aktiviteter for unge over hele 
kommunen, koordinerer SSP-indsatsen 
og ud- og afvikler en række kulturelle 
events for unge.



25

Kultur / muligheder og udfordringer

ungdommen skal have mulighed for at 
indgå i attraktive dynamiske ungdomsfæl-
lesskaber med fokus på ungdomskultur, 
demokrati, dannelse og uddannelse. 

ung i Rudersdal vil i de kommende år med 
fordel kunne udvikle de fysiske rammer til 
at understøtte udvikling og behov. 
dette vil bl.a. kunne ske ved at indtænke 
mere mobilitet og fleksibilitet såvel i or-
ganisationen som i anvendelsen af de ek-
sisterende som såvel nye fysiske rammer.

ungdom i dans



SUNd  
  oG  
GRØN koMMUNE
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Sund og grøn kommune

Et væsentligt særkende for kommunen 
er omfanget og kvaliteten af de grønne og 
smukke omgivelser. Skove, søer, naturen i 
det åbne land og byernes grønne områder 
giver muligheder for både ro og aktivitet. 
oplevelser, rekreation, leg, motion og be-
vægelse er vigtige elementer i sundhed og 
forebyggelse.

vigtige forudsætninger for at fastholde og 
udvikle kommunens grønne kvaliteter er 
bæredygtige strategier for:

-   at udnytte de grønne områder til en
    sund adfærd og levevis,

-   at mindske belastningen af miljøet,
      
-   at udvikle og omdanne byområderne,

-   at fremme biologisk mangfoldighed, og

-   at inddrage borgere og erhvervsliv.

omfanget og den høje kvalitet af kommu-
nens natur og grønne områder giver om-
vendt et godt afsæt for at videreudvikle 
kommunen i endnu mere bæredygtig ret-
ning. 

Kommunens sundhedspolitik, politikker for 
landzonen og park og natur og den lokale 
Agenda 21 skal understøtte de værdier, 
målsætninger og tiltag, som tilstræber 
en bæredygtig udvikling af kommunen. 
de forskellige politikker danner grundlag 
for forskellige slags planer: Lokalplaner, 
handlingsplaner, plejeplaner, m.v. 
 

SUNd oG GRØN koMMUNE



28

ere og foreninger gennem de forskellige 
repræsentative foreninger. 

Kommunen vil understøtte borgernes brug 
og oplevelse af kommunens smukke om-
givelser samt fremme miljøinitiativer gen-
nem information, herunder undervisning 
f.eks. på naturskolerne, formidling af ar-
rangementer, udarbejdelse af pjecer, kort 
og lignende.

Kommunen, dens virksomheder og bor-
gere skal nedsætte deres energiforbrug 
og udslip af drivhusgasser. Kommunen vil 
være foregangskommune og tilskynde til 
et højt personligt ansvar for miljøet.

I forbindelse med reduktion af co2-udled-
ningen i kommunen som geografisk enhed 
er der etableret en klimaportal på hjem-
mesiden med gode råd til, hvordan den 
enkelte borger kan reducere co2-udled-
ningen.

I institutioner, skoler og fritidstilbud skal 
der ske en målrettet indsats med fokus 
på viden om, hvordan børn og ansatte kan 
sikre et sikkert og sundt miljø.

lokal agenda 21
Agenda 21 er en international ramme for 
en bred indsats for bæredygtig udvikling.
Kommunalbestyrelsen skal redegøre for 
en strategi for sit bidrag til en bæredygtig 
udvikling. 

Agenda 21-strategien er indeholdt i 
planstrategien, da der ønskes en god 
sammenhæng mellem udvikling og 
bæredygtighed. 

Sundhedstemaet og Agenda 21-strategien 
er tæt forbundne, idet bestræbelserne på 
at sikre et sundt miljø er et fælles mål.

Arbejdet med mindskelse af miljøbelast-
ningen omfatter en bred palet af strategi-
er, planer, regler og handlinger som retter 
sig mod virksomhedernes, borgernes og 
kommunens aktiviteter. 
målsætningerne er bl.a. formuleret i den 
vedtagne klima- og energipolitik, spilde-
vandsplanen og affaldsplanen. 

inddragelse af befolkningen og erhvervs-
livet i det lokale agenda 21-arbejde
I arbejdet med diverse planer og politik-
ker vil kommunen tilstræbe i så vid ud-
strækning som muligt at inddrage borg-

Genbrugspladsen i birkerød
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SUNdhEd

Kommunen vil inspirere og motivere bor-
gerne til at træffe sunde valg og til leve 
et sundt liv med trivsel og høj livskvalitet. 
det skal ske gennem en forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats.

Nem adgang til grønne områder og til at 
transportere sig ved egen kraft, til fods 
eller på cykel styrker den fysiske formåen, 
og giver frihed til at bevæge sig hvorhen 
man vil. Ro, lys og frisk luft medvirker til 
et overskud i hverdagen. udvikling af de 
naturmæssige kvaliteter i kommunen er 
et godt grundlag for et aktivt fritidsliv og 
dermed også grundlag for et godt sund-
hedsniveau.

I kommunen er der fokus på sundhed og 
forebyggelse for borgerne. det var ud-
gangspunktet for vedtagelsen af den nu-
værende sundhedspolitik i 2007. den byg-
ger på seks temaer, hvorfra kommunen 
kan være med til at skabe rammerne for en 
sund hverdag for borgerne. To af temaerne 
i sundhedspolitikken fra 2007 er “motion” 
og “natur” og de blev valgt, fordi kommu-
nen ligger godt placeret midt i grønne om-
givelser med mange muligheder for fysisk 
aktivitet og fordi naturen har positiv effekt 
på sundhed og livskvalitet. 

SunDheDSProFil
med publiceringen af “Sundhedsprofil 
2010” fra Forskningscenter for Forebyg-
gelse og Sundhed, foreligger der ny og 
detaljeret viden om sundhed, sygelighed 
og sundhedsadfærd hos borgerne i kom-
munen fra 16 år og op. hvad angår motion 
viser undersøgelsen, at der er 31 procent, 
som er fysisk inaktive i kommunen. det 
betyder, at de ikke er fysisk aktive i mindst 
30 minutter om dagen i deres fritid. det 
svarer til 12.800 borgere. Samtidig ved vi, 
at fysisk inaktivitet øger risikoen for syg-
domme som diabetes, overvægt, hjerte-
sygdom, forhøjet blodtryk, visse kræft-
former, knogleskørhed og blandt ældre 
borgere også faldulykker.

ny SunDheDSPolitik
Tallene for de fysisk inaktive indgår sam-
men med de øvrige resultater fra “Sund-
hedsprofil 2010” i revideringen af kommu-
nens Sundhedspolitik, som skal ligge klar 
i 2012. den store opgave består i at pri-
oritere de sundhedsfremmende og fore-
byggende indsatser bedst muligt, så kom-
munen er med til at skabe rammerne for 
en sund hverdag for borgerne. 

Rudersdalruten

Sundhed /Sund og grøn kommune
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SunDheDSaDFærD og kraM i 
ruDerSDal koMMune
Tallene i “Sundhedsprofil 2010” viser, at 
kun 19 % af kommunens borgere har en 
sund livsstil i forhold til KRAm-faktorerne 
(Kost, Rygning, Alkohol motion). 

kost
Tallene fra “Sundhedsprofil 2010” viser at 
8 % svarende til 3.200 af borgerne i Ru-
dersdal Kommune har meget usunde 
kostvaner i form af et meget lavt indtag af 
frugt, grønt og fisk samt et højt indtag af 
fedt og især mættet fedt.

rygning
Tobaksrygning er den enkeltfaktor, som 
udgør den største sundhedsrisiko i den 
vestlige verden. 
Tallene fra “Sundhedsprofil 2010” viser at, 
i kommunen ryger 15 % af borgerne da-
gligt, svarende til 6.100 borgere. 

alkohol
Et alkoholforbrug over de anbefalede gen-
standsgrænser reducerer i gennemsnit le-
vetiden med næsten 5 år og medfører ca. 4 
år med nedsat livskvalitet. 
Tallene fra “Sundhedsprofil 2010” viser, at 

29 % af borgerne i kommunen har en risik-
abel alkoholadfærd, svarende til 11.800 
personer. 
Som en del af sundhedspolitikken er en 
borgerrettet alkoholpolitik under udar-
bejdelse, som bl.a. har til formål at sikre 
sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig 
opsporing og behandling. 

Motion
Fysisk inaktivitet medfører i gennemsnit et 
tab på ca. 5 leveår. dertil kommer 7 år med 
nedsat livskvalitet.
Tallene fra “Sundhedsprofil 2010” viser 
at der i kommunen er 31 % svarende til 
12.800 borgere, som ikke er fysisk aktive 
30 minutter om dagen i fritiden.

Status 
her 4 år efter kommunalreformen er der 
en betydelig aktivitet på forebyggelsesom-
rådet både i kommunens respektive fag-
områder og hos de private aktører – som 
f.eks. idrætsforeninger, patientforeninger 
og arbejdspladser. I en stor del af be-
folkningen er der øget fokus på sundhed 
og forebyggelse, hvilket betyder en sti-
gende efterspørgsel efter kommunale 
forebyggelsestilbud og dermed øgede krav 
til kommunerne på sundhedsområdet.
 

Kommunen vil fastholde og udvikle stimul-
erende rammer for bevægelse i hverda-
gen, og her er brugen af vores mangfol-
dige grønne områder oplagt. bevægelse 
i det grønne og mulighed for udendørs 
motion har positiv indflydelse på en lang 
række sygdomme lige fra stress til diabe-
tes, for slet ikke at tale om den generelle 
livskvalitet. derfor skal motion og bevæ-
gelse anvendes i forebyggelse og som led 
i behandling. 

I samarbejde med foreningerne skal der 
fortsat skabes alsidige tilbud om motion. 
Indsatsen skal motivere de borgere, der 
ikke har tradition for at være tilstrækkeligt 
fysisk aktive. der skal være fokus på fysisk 
aktivitet i alle aldersgrupper. 
ved at arbejde for, at fysisk aktivitet bli-
ver en naturlig del af hverdagen for endnu 
flere, øges antallet af fysisk aktive borge-
re. 
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basket på Nærum Gymnasium

For at sikre borgernes mulighed for be-
vægelse og rekreative behov er tilgæn-
geligheden til de naturskønne områder 
vigtig. det bidrager til at gøre vores natur 
mere nærværende i vores dagligdag sam-
tidig med, at vi skal bevare de naturmæs-
sige kvaliteter. 

det er målet at etablere et sammenhæn-
gende stinet med rekreative støttepunkter 
og motionsfaciliteter i byens grønne om-
råder samt gennem kommunens landska-
ber.

Aktuelt er igangsat et samarbejde mellem 
Naturstyrelsen og kommunerne Allerød, 
hørsholm og Rudersdal om etablering af 
en sti rundt om Sjælsø. 
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Fritidslivet skal indeholde muligheder for 
at alle kan få oplevelser, motion, samvær, 
relationer og kompetencer.
der skal fortsat sikres et bredt og varieret 
udbud af fritidsfaciliteter til alle borgere. 

udvikling af eksisterende og nye faciliteter 
vil til stadighed være stærkt i fokus, når der 
skal skabes de bedste og nutidige rammer 
for kultur- og fritidslivet. 
der opstår hele tiden nye trends og metod-
er og kommunen mødes oftere og oftere 
med en større diversitet – nye målgrup-
per og nye behov såvel fra den individuelle 
bruger, fra foreninger og klubber samt for 
selvorganiserede grupper. I forlængelse 
heraf opstår behov for udvikling af nye 
rammer og faciliteter f.eks. effekter, der 
kan facilitere aktiviteter i naturen, street-
aktiviteter, parkour, fleksible væresteder 
for unge m.v.

kulturhuSe og -centre
Kommunens to store kulturcentre – mant-
ziusgården i birkerød og mariehøj i Gl. 
holte er begge omdrejningspunkt for en 
række forskelligartede kulturaktiviteter. 
mantziusgården og mariehøj - i det daglige 
kaldet 2m - er midt i en rivende udvikling 

FRITId

med omfattende om– og tilbygninger. 

Kulturcenter mantziusgården er på samme 
tid en kommerciel virksomhed og en kom-
munal institution. visionen for huset er at 
skærpe profilen som professionelt spil-
lested, der tilbyder oplevelser primært 
indenfor musik og teater. derudover skal 
huset også give rum til aktiviteter mål-
rettet borgenes egne kreative udfoldelser. 

visionen for Kulturcenter mariehøj er at  
skabe en samlet organisme med synlig 
identitet og kvalitet. den nuværende kul-
turelle profil med betydelige faciliteter 
primært til borgernes egne aktiviteter – til 
træning, øvelse, formidling og præsenta-
tion - skal styrkes, så kulturcentret kan 
imødekomme fremtidens udfordringer. 
ved at kombinere aktiviteter og faciliteter 
til aktiviteter med fysiske “åndehuller” 
som f.eks. café, urtehave, kulturhave, ter-
rasseområde o. lign. skal mariehøj forene 
og samle mennesker på tværs af interes-
ser og alder. 

Tilsammen og i synergi med hinanden skal 
de to kulturcentre være en unik ramme om 
såvel professionelle kulturoplevelser som 
om borgernes egne aktiviteter. dermed er 

Fritid / Sund og grøn kommune

vinderforslag i konkurrencen om mariehøj centret
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det målet, at mantziusgården og mariehøj 
skal bidrage til udviklingen af et solidt og 
alsidigt kulturmiljø i kommunen, der med 
sin livlige, men også professionelle og 
kreative karakter bringer brugere, kunst-
nere, ansatte, foreninger og øvrige aktører 
i tæt samspil med hinanden.

iDræt
der er i kommunen adgang til et righol-
digt udvalg af faciliteter til både inden- og 
udendørs idrætsgrene. hertil kommer den 
nemme adgang til grønne områder, der 
giver ideelle rammer for at dyrke frilufts-
baseret idræt og motion.

Kommunen følger udviklingen og søger i 
samarbejde med idrætsforeningerne og 
indenfor de givne økonomiske rammer, 
at skabe grundlag for, at der kan ske en 
løbende fornyelse og renovering af idræts-
anlæggene.

FritiDSaktiviteter veD vanDet
der er flere faciliteter knyttet til vandet 
i kommunen. Langs kysten er der flere 
badestrande, og i vedbæk findes havnen 
med forskellige muligheder for sø-
sportsaktiviteter. Furesø giver også mu-
lighed for sejlads, og badning, og ligesom 
ved Sjælsø er der mulighed for at bade. ved 
søerne i Rude Skov og ved Søllerød Natur-
park er der mulighed for fiskeri. desuden 
kan der ved enkelte søer i Rude Skov sej-
les i kano samt bades.

Kommunen vil arbejde for, at der igang-
sættes flere aktiviteter i tilknytning til van-
det, f.eks. flere bademuligheder, sejlads 
og fiskeri.

veDBæk havn
vedbæk havnebestyrelse ønsker en ud-
bygning med ca. 160 bådepladser. Endvi-
dere ønskes anlæggene på land og stran-
darealerne ændret. Kommunalbestyrelsen 
har igangsat en planlægningsproces, som 
er nøjere beskrevet i et senere afsnit.

vedbæk havnebestyrelse har i nogle år ar-
bejdet for udbygning af havnen og udvikling 
af landarealerne. Et af målene er at skabe 
bedre rammer for de mange maritime 
foreninger, klubber m.fl. på havneområ-
det. de mange ønsker er samlet i et pro-
jektforslag, som vedbæk havnbestyrelse 
har fremsendt til Kommunen.
På land ønskes mulighed for opførelse af 
ny bebyggelse. Klubhus Syd tænkes ud-
bygget som hjemsted for sejlklub, kajak-
klub og søspejdere. centralt på havnen 
ønskes etableret en mindre, ny bygning til 
havnekontor og fællesfaciliteter. mod nord 
forventes anvendelsesforholdene i den ek-
sisterende bygning ændret, hvilket giver 
udviklingsmuligheder for restauranten.

Kommunen vil efter fremlæggelse og 
høring af en vvm-redegørelse tage stilling 
til projektet i 2012.
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Kommunen skal fortsat kendetegnes ved 
smuk, varieret og tilgængelig natur. Na-
turens mangfoldighed skal bevares og 
beskyttes og en god balance mellem be-
nyttelse og beskyttelse skal fastholdes.

Kommunen vil fastholde og udvikle oplev-
elsesrige grønne områder og sikre en god 
miljøtilstand. dette skal ske i et samspil, 
hvor borgere og Kommune tager et fælles 
ansvar for at beskytte og udvikle værdi-
erne. En kommende park- og naturpolitik 
skal medvirke til dette.

lanDZonen
de værdifulde landskaber skal sikres mod 
uhensigtsmæssig anvendelse, bebyggelse 
og anlæg. de åbne arealer skal fastholdes 
af hensyn til plante- og dyrelivet samt til 
mulighederne for at opleve landskabet.

Landzonen udgør over halvdelen af kom-
munens arealer. Landzonen indeholder 
rekreative grønne områder, ligesom en del 
af det åbne land stadig anvendes til land-
brugserhverv, gartnerier, planteskoler, 
helårsboliger, institutioner og andre typer 
erhverv. dette er medvirkende til at gøre 
oplevelsen af kommunen nuanceret, vari-

eret og afvekslende.
 
Et mål med landzonepolitikken er at 
fastholde en klar grænse mellem by- og 
landområder og at begrænse byggeri og 
anlæg, der ikke er begrundet i anvendelse 
til landbrugserhverv.

Et andet mål er at sikre en fortsat fornuftig 
anvendelse af landbrugsejendomme, gart-
nerier og anden anvendelse i landzonen 
på en måde, der tager hensyn til de ek-
sisterende erhverv og de mange forskel-
lige interesser. Landzonen er et lokalt og 
regionalt rekreativt område, hvor der er 
landbrugs-, erhvervs- og boligmæssige 
interesser.

FreDeDe arealer
det åbne land i kommunen er beskyttet af 
60 natur- og landskabsfredninger, hvilket 
omfatter størstedelen af landarealerne 
uden for skovene.

det har stor betydning for kommunen, at 
de store landskabsværdier, der omgiver 
bysamfundene, er sikret ved frednings-
bestemmelser. Kommunen fører derfor 
en aktiv fredningspolitik, både i forhold til 

GRØNNE oMRådER  

Forskellige typer af vådområder i kommunen
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rejsning af nye fredninger og i forhold til at 
sammenfatte og forny nogle af de mindre 
og geografisk sammenhængende fred-
ninger.
Fredningen af Stavnsholtkilen har kommu-
nen fulgt med stor interesse, og i foråret 
2011 er der med kommunen som medrej-
ser rejst en fredningssag for arealerne 
nord for henriksholm i vedbæk. 

Kommunen arbejder endvidere på at få 
sammenlagt og fornyet nogle af de mange 
mindre fredninger, der omfatter den sam-
lede Søllerød Naturpark. Fredningen for 
Søllerød Naturpark skal bl.a. sikre de nød-
vendige faciliteter for Søllerød Golfklub, 
men også at golfbanernes vedligeholdelse 
og pleje fremover sker på en måde, der 
får dem til at fremstå med et større natur-
præg. 

Skove
de kommunalt ejede skove består af tre 
større skovområder: Frederikslund skov, 
Furesøskoven og Eskemose skov, samt i 
en række mindre skove spredt over kom-
munen. I alt er der hen ved 170 ha., hvor 
størsteparten er løvskov. 

Kommunen vil praktisere flersidig 
naturnær skovdrift, hvor skoven skal for-
ynge sig selv, og træerne fældes enkelt-
vis eller i mindre grupper. hermed prak-
tiseres en bæredygtig skovdrift hvor såvel 
naturmæssige, rekreative og økonomiske 
hensyn tilgodeses i den daglige drift. 

En skovstrategi baseret på den naturnære 
skovdyrkning er under udarbejdelse. 
Strategien skal sikre skovenes stabilitet, og 
samtidig bidrage til at forbedre plante- og 
dyrelivet i skovene. Strategien fastlægger 
den kommende drift under hensyntagen 
til naturen, så der sikres de bedst mulige 
betingelser for høj artsrigdom i skovene. 

de største skovområder i kommunen er 
ejet af staten: Rude Skov, jægersborg 

hegn, Geelskov, Ravnholm Skov, Trørød 
Skov, bistrup hegn, Sandbjerg østerskov, 
Kirkeskov og Kohave Skov samt flere min-
dre arealer. Statsskovene indeholder både 
produktionsskove og naturarealer samt 
mange muligheder for friluftsaktiviteter.
Kommunen vil fortsætte samarbejdet med 
Naturstyrelsen om naturgenopretnings- 
projekter og den rekreative benyttelse af 
statsskovene – herunder forbedring og 
sammenhæng i de rekreative stier. 
 

naturoMråDer
I kommunen er der registreret ca. 220 mo-
ser, enge og overdrev med et areal på ca. 
570 ha. svarende til næsten 8 % af kom-
munens samlede areal. 

Kommunen ejer flere af disse naturom-
råder. Kommunen vil på egne arealer pleje 
naturtyper med henblik på at sikre gode 
levesteder for dyr og planter samt natur-
oplevelser for borgerne. Naturplejen skal 
ske uden pesticider. variationen af natur-
typer skal fremmes, og særlige naturom-
råder og naturtyper skal overvåges. de in-
vasive arter skal bekæmpes. 

Kommunen vil endvidere udarbejde og for-
midle inspirationsmateriale om naturen til 
borgerne. Færdsel i udvalgte naturom-
råder ønskes dog begrænset. 

de fleste moser, enge og overdrev er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens generelle 
beskyttelsesbestemmelse §3. det betyder, 
at deres tilstand ikke må ændres, med 
mindre kommunen giver dispensation. 

Kommunen vil for alle §3 områder arbejde 
for, at borgerne inddrages aktivt i beskyt-
telsen. Kommunen vil informere og vejlede 
private grundejere om tilskudsordninger, 
lovgivning og partnerskaber om naturpleje.

Lysåbne naturtyper er mange steder under 
tilgroning med træer, buske eller høje  ur- 
ter. For at tilgodese de sårbare og sjældne 
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dyr og planter, der kræver sollys og lav 
vegetation for at overleve og brede sig, har 
kommunen på egne arealer indgået aftaler 
med private forpagtere om græsning med 
kreaturer og får samt høslæt. 

vaserne, nord for Store Kalv i Furesø, udgør 
et af de vigtigste naturområder i kommu-
nen. her har Kommunen i samarbejde 
med Naturstyrelsen i 2010 gennemført et 
stort naturpleje- og rydningsprojekt. Næs-
ten 9 ha mose- og engarealer blev ryddet 
for pilekrat og anden opvækst. Formå-
let er at gøre livsbetingelserne bedre for 
sjældne insekter som lys skivevandkalv og 
stor kærguldsmed og fuglearten plettet 
rørvagtel. 

Kommune vil fremover pleje de ryddede 
arealer bl.a. ved afgræsning med kreatur-
er og får.   

En række arter – eksempelvis alle arter 
af flagermus, stor vandsalamander, stor 
kærguldsmed nyder en særlig beskyt-
telse. beskyttelsen gælder også i parker, 
i levende hegn, på marker, de beskyttede 
naturtyper efter naturbeskyttelsesloven, 
fredede områder, m.v.

Kommunen fortager bekæmpelse af 
kæmpebjørneklo på alle kommunalt ejede 
arealer. På grundlag af en indsatsplan før-
er kommunen desuden et aktivt tilsyn med 
bjørneklobekæmpelsen på private arealer. 

Grønne områder /Sund og grøn kommune

Natura 2000

Skov

Landzone

Fredningsforslag

Rude Skov

Sjælsø

Næbbegård
Plantage Sandbjerg

Østerskov

Birkerød
Sø

Enrumdam

Furesø

Jægersborg
Hegn

Trørød Skov

Eskemose Skov

Bistrup
Hegn

Frederikslund
Skov

Næsseskoven

Vejlesø Geelskov

Søllerød Sø

Kirkeskov

Ravneholm

Søllerød
Naturpark

Folehaven

Bøllemosen

Mølleåen

Vaserne

Maglemosen

Vedbæk-Smidstrup

Stavnsholtkilen

naturtyper
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En effektiv bekæmpelse vil give opblom-
string af hjemmehørende planter og med-
føre øget biologisk mangfoldighed. 

natura 2000
I kommunen findes tre naturområder af 
international betydning. det er de såkaldte 
Natura 2000-områder, som er omfattet 
af to Eu-direktiver, habitatdirektivet og 
Fuglebeskyttelsesdirektivet. I kommunen 
ligger: bøllemosen; Nedre mølleådal og 
jægersborg dyrehave; øvre mølleådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov. I sidstnævnte 
område indgår endvidere fuglebeskyt-
telsesområdet Furesø med vaserne og 
Farum Sø. 

I områderne findes særlige værdifulde 
naturtyper eller arter, som skal beskyttes. 
Ifølge de naturplaner som staten udar-
bejder, skal kommunen udarbejde hand-
lingsplaner, der sikrer naturtyperne og 
arterne gunstige betingelser.

Parker og kirkegårDe
de kommunale grønne områder omfat-
ter en bred vifte af parker, grønne byrum, 
stier og veje med grønt islæt, kirkegårde 
og kommunale ejendomme. Arealerne 
kræver pleje af græs, blomster, buske, 
hække, træer, gravsteder, belægninger og 
udstyr. 

byernes parker og grønne områder skal 
udvikles, så de danner optimale rammer 
for både by- og friluftslivet. Fornyelse af 
kommunens legepladser har været en del 
af denne strategi.

Kommunen ønsker en variation af ple-
jeniveauerne uden brug af pesticider. 
ved fornyelse af bevoksninger og træer 
er sigtet en varieret flora og fauna. om-
råderne skal have lokal identitet. Karakter-
givende grønne elementer skal sikres, og 
årstider samt blomster skal kunne opleves 
i byernes grønne områder. også kommun-
ens veje skal tilstræbes gjort grønne med 
træer og bevoksninger.

Kommunen ønsker at øge den biologiske 
mangfoldighed ved frodigere parker og 
grønnere veje med stigende antal af vari-
erende planter og dyr. Kommunens 15.000 
træer er også med til at skabe frodighed 
og levested for et utal af organismer.
Kirkegårdene skal indgå naturligt i om-
givelserne og fremstå med en rumlig 
variation og varierede plejeniveauer. Kom-
munen vil i den kommende planperiode 
indlede drøftelser med menighedsrådene 
om en eventuel overtagelse af kommun-
ens kirkegårde.

Grønne områder / Sund og grøn kommune
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Indvindingsoplande

Sø

Vandløb

Sjælsø Ravnsnæs

Isterød

Brådebæk

Høsterkøb

Ubberød

Sandbjerg
Vedbæk

Trørød

Gl. Holte

Kajerød

Birkerød

Bistrup

Furesø

Holte

Søllerød

Nærum Skodsborg

vandmiljø / Sund og grøn kommune

vandindvinding 

Rudersdal Kommune er karakteriseret 
ved søer og et landskab, som er skabt af 
morænebakker og vandfyldte lavninger, 
der er forbundet med vandløb. Kystlinjen 
er ca. 7,5 km lang og udgør et af kommun-
ens mest markante landskabstræk.

Kommunen vil sikre en fortsat beskyttelse 
af vandkvaliteten i søer, vandløb og kyst-
vande med gode levesteder for vandets dyr 
og planter.
  

Søer 
I kommunen findes mere end 600 søer, der 
er over 100 m2. 13 søer har gennem årene 
haft en særlig målsætning for at opnå en 

VANdMILJØ

god miljøtilstand. det drejer sig om større 
søer som Furesø, vejlesø, Sjælsø, birkerød 
Sø, Søllerød Sø, Løjesø, Agersø, m.fl. 

Alle søerne beskyttes af naturbeskyt-
telseslovens generelle beskyttelse. Kom-
munen vil forvalte loven på en måde, der 
sikrer en meget nøje vurdering af kon-
sekvenserne af ændringer i søernes til-
stand. 
 
Kommunen vil gennem en ny spildevands-
plan i 2012 begrænse kloaknettets over-
løb til søerne. Gennem nye mål og krav 
til udledninger og nedsivning af regnvand 
vil kommunen som myndighed fastlægge 
de retningslinjer og krav som Rudersdal 
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Forsyning A/S skal leve op til i driften af 
spildevandsforsyningen.

Furesø lever i dag op til gældende målsæt-
ning. Søen er blevet mere klarvandet med 
det resultat, at først vandranunkler og ef-
terfølgende vandpest er vokset frem - sidst-
nævnte til gene for de mange søsportsak-
tiviteter. Kommunen følger udviklingen og 
vil vurdere behovet for eventuel bekæm-
pelse af vandpesten.

I Sjælsø er der i de senere år konstateret 
opblomstring af algevækst og væsentligt 
iltsvind. Kommunen har derfor gennem-
ført en omfattende analyse af søens til-
stand  igennem de sidste par år. På bag-
grund heraf har Kommunen, sammen 
med de 2 øvrige kommuner omkring søen, 
Københavns og Lund universiteter, samt 3 
kommuner i Sverige opnået støtte fra Eu 
til oprensning og restaurering af søen. må-
let er, at søen igen kommer i balance, så 
opblomstringen af alger undgås til gavn 
for dyre- og plantelivet i søen og den re-
kreative anvendelse af søen.

vanDløB
I kommunen findes flere hundrede kilo-
meter vandløb, hvoraf en stor del er rør-
lagte. Kommunen har 7 større offentlige 
vandløb, hvoraf mølleåen, Kikhanerenden, 
maglemoserenden, Kajerød å og usserød 
å er de vigtigste.

Kommunen vil arbejde for at vandløbs-
vedligeholdelsen sker som beskrevet i 
regulativerne og med stadig hensyntagen 
til vandløbenes tilstand og målsætning. 
vandløbene har stor betydning for afled-
ningen af regnvand, og Kommunen vil 
derfor vurdere mulighederne for bl.a. at 
fritlægge vandløb for at kunne håndtere de 
øgede vandmængder. 

Kommunen vil øge kvaliteten af vandløb 
ved at differentiere grødeskæringen, og 
ved udarbejdelsen af en ny spildevandsplan  

sikres, at der ikke sker direkte udledning 
til vandløbene fra kloakkerne i tilfælde af 
stærk og/eller vedvarende regn.   

Mølleåen
I samarbejde med staten og seks an-
dre kommuner forventes en omfattende 
forbedring af mølleåsystemets vandmiljø 
gennemført. En vvm-rapport skal belyse 
projektets miljøkonsekvenser. Rapporten 
forventes udsendt i høring i efteråret 2011. 
med forbehold for, at planen godkendes, 
kan arbejdet forventes afsluttet i 2012. 
Forbedringen gennemføres ved, at spilde-
vand fra Lundtofte renseanlæg gennemgår 
en avanceret rensning og herefter ledes 
til Kalvemosen og videre til Søllerød Sø, 
vejlesø, Furesøen og videre til mølleåen.

grunDvanD
Rudersdal Forsyning A/S, birkerød vand-
værk og Nordvand A/S indvinder grund-
vand til drikkevand i kommunen. 

Kommunen vil i samarbejde med forsy-
ningsselskaberne udarbejde indsatspla-
ner til beskyttelse af grundvandet, der skal 
sikre, at grundvandet fortsat har en høj 
kvalitet. Indsatsplan for den sydlige del af 
kommunen skal udarbejdes, når miljøcen-
ter Roskilde har færdiggjort modelbereg-
ninger og oplandsafgrænsning. For den 
nordlige del af kommunen foreligger en 
indsatsplan, der vil blive revideret i 2012. 

vanDPlan
både søer, vandløb og grundvandet om-
fattes af de nye vandplaner. Staten op-
stiller i vandplanen mål for, hvordan 
miljøtilstanden skal være i områdets søer, 
vandløb, kystvande og grundvand. Kom-
munerne skal på grundlag heraf udarbejde 
handlingsplaner for realisering af målene.
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Kommunen vil i indsatsplanen arbejde for 
følgende hovedmål:

 -  at forbedre kvaliteten i vandløb ved 
at  forbedre de fysiske forhold og  vand-
føringen i vandløbene,

 -  at forbedre miljøtilstanden i søer ved 
at  reducere udledning af fosfor,

 -  at forbedre miljøtilstanden i kystom-
råder ved at reducere udledningen af 
kvælstof, og

 -  at sikre en generel god miljøtilstand i 
vandmiljøet. 

Kommunen kan bruge en række virkemid-
ler til at opnå målene, bl.a.:

 -  Naturprægede dyrkningsfrie rand-
zoner omkring vandløb og søer. herved 
skabes et naturligt udtryk ved  søbred-
der   og  langs vandløb,  således at 
vandkanten opleves som en del  af 
vandmiljøet.

 -  Reduceret vedligeholdelse og/eller 
restaurering af udvalgte vandløbsstræk-
ninger. 

 - Reduktion af regnvandsoverløb fra 
fælleskloakker. Kommunens planer om 
lokal afledning af regnvand vil reducere 
overløbshændelsernes omfang.

 -  Reduceret vandindvinding - alternativt  
udpumpning af grundvand i vandløb.

vandplanerne har været i offentlig høring. 
de endelige planer er under udarbejdelse 
af Naturstyrelsen. Kommunen afventer 
således den endelige udmelding fra staten 
om mål og finansiering af indsatsen.
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Kommunen har i 2009 vedtaget en Klima- 
og Energipolitik for 2009 – 2012 med ind-
dragelse af bl.a. planlægning, anlæg, drift 
og vedligehold, energistyring, klimatilpas-
ning og borgerinformation. Klima- og En-
ergipolitikken fokuserer på reduktion af 
kommunens samlede energiforbrug, co2-
udledningen og tilpasning til klimaforan-
dringer. 

Kommunens forebyggende indsats vil 
først og fremmest have fokus på nedbrin-
gelse af co2-udledningen fra kommu-
nens egne bygninger og anlæg gennem 
energibesparelser. målet er at reducere 
energiforbruget med minimum 20 % fra 
2009 – 2015.   
Tilpasning til klimaforandringerne bliver 
en anden af de store udfordringer for kom-
munen i de kommende år. de forventede 
øgede nedbørsmængder kræver en mål-
rettet indsats.

Klima- og energipolitikken evalueres i ef-
teråret 2011, hvor mål og indsatsområder 
kan justeres i forhold til de opnåede resul-
tater. 

energiBeSParelSer 
I kommunens egne bygninger er målet om 
reduktion af udledningen af co2 med 20 
procent i 2015 på vej til at blive realiseret. 
Kommunen har siden 2008 investeret 19 
mio. kr. i energispareprojekter med en 
tilbagebetalingstid på ca. 5 år. Investering-
erne vil fortsætte på et tilsvarende niveau i 
de kommende år. Som led heri er etableret 
nye energistyringsværktøjer, der skal 
sætte fokus på adfærdsmønstre hos bru-
gerne af de kommunale institutioner.

Kommunen gennemfører på skoleområ-
det et samarbejde med privat entreprenør 
om energibesparelser, der kan forrentes 
indenfor ca. 5 år (ESco-aftale). På tilsva-
rende vis vil kommunen gennemgå større 
bygningsmasser på ældreområdet, dag- 
institutionsområdet og administrationen 
med henblik på tilsvarende aftale om en-
ergibesparelser.

varMePlan
udbredelsen af fjernvarme er et andet 
middel til reduktion af co2-udledningen, 
og der er inden for de seneste år sket en 
kraftig udbygning af fjernvarmenettet i 
birkerød, som vil medføre en årlig reduk-

oversvømmelse på bistrupvej
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Normal vandstand

Ekstrem vandstand

Sjælsø Ravnsnæs

Isterød

Brådebæk

Høsterkøb

Ubberød

Sandbjerg
Vedbæk

Trørød

Gl. Holte

Kajerød

Birkerød

Bistrup

Furesø

Holte

Søllerød

Nærum Skodsborg

Klima og energi  / Sund og grøn kommune

tion i co2- udledningen.
der vil fortsat være fokus på udbredel-
sen af fjernvarmenettet, hvor det er hen-
sigtsmæssigt. Samtidig tilskyndes bor-
gere til at anvende alternative energikilder 
til opvarmning af egne boliger. dette er i 
overensstemmelse med regeringens ener-
gistrategi om, at al energi skal produceres 
med vedvarende energi i 2050. 

For at sikre et godt fodfæste for den frem-
tidige varmeplanlægning, vil kommunen 
formulere en varmeplanstrategi i 2011, 
der fastsætter rammerne for varmeplan-
lægningen.

aFleDning aF regnvanD
Klimatilpasning medfører en række in-
vesteringer i byområderne til at håndtere 
større mængder regnvand. Kommunen vil 
i samarbejde med Rudersdal Forsyning 
A/S arbejde for renovering af kloakker, ka-
pacitetsvurderinger for overløbsbassiner, 
reduktion af overløb m.m.   

Som en del af kommunens spildevands- 
plan er der vedtaget en strategi for klima-
tilpasning, der fokuserer på at reducere 
tilledningen af regnvand til kloakkerne.

risikokort ved ekstrem regn
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Elementerne i strategien er:
 - Risikoanalyse for kloakker som følge 
af klimaændringer.
 - Pilotprojekt for bistrup-oplandet, hvor 
mulighed for nedsivning af regnvand og 
lokal afledning af regnvand undersøg-
es.
  -  Kortlægning af muligheder for ned-
sivning, lokal afledning af regnvand, 
direkte udledning til vandløb m.v.
-  Forbedring af data indenfor spilde-
vandsområdet.

Kommunen har i 2011 vedtaget et tillæg til 
spildevandsplanen med det formål at re-
ducere afledning til kloak ved at nedsive en 
større del af regnvandet. For alt nybyggeri 
og ved ombygning skal tag- og overflade-
vand nedsives i stedet for at lede vandet 
til kloakker. Samtidig er der for et udvalgt 
område, bistrup, vedtaget, at borgerne 
skal have mulighed for at afkoble tagvan-
det fra kloakken mod tilbagebetaling af en 
del af tilslutningsbidraget. 

Kommunen vil – hvor det er fysisk eller 
teknisk muligt, - arbejde for, at alt regn-
vand afledes lokalt ved nedsivning eller 
ved naturlig opmagasinering, der afledes i 
forhold til recipientens kapacitet. Kommu-

nen vil i projekt for ny belægning på Sti-
holmsvej i birkerød bymidte gennemføre 
en løsning, hvor alt overfladevand nedsives 
under belægningen.

SPilDevanDSPlan
En ny spildevandsplan, som inddrager kli-
matilpasning, forventes vedtaget i 2012.

I spildevandsplanen opstilles krav og vur-
deret kapacitetsbehov, plan for renovering 
og nye bassiner, som Rudersdal Forsyning 
A/S skal leve op til i kommunen.

Spildevandsplanen skal samarbejdes 
med kommune- og lokalplanlægningen, 
således at arealbehovet til anlæg og areal-
er til regnvandshåndtering bliver tilgode-
set på en måde som kan indpasses i den 
øvrige planlægning.
 
Kommunen vil udnytte de stigende regn-
mængder til at skabe flere våde og frodige 
naturområder i tilknytning til vandet, som 
kan bidrage til fremkomsten af nye små-
biotoper.

Renseanlæg
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MILJØ

virkSoMheDer
I kommunen er der 17 virksomheder, som 
kræver miljøgodkendelse. For en række 
virksomheder gælder, at der skal føres 
jævnligt tilsyn. dette omfatter 62 virk-
somheder indenfor autobranchen, og 39 
virksomheder i kategorien trykkerier, 
renserier, vognmænd og mindre maskin-
værksteder. Endelig er der 30 landbrug 
med mindre dyrehold. herudover er der 
en lang række virksomheder, som kom-
munen føres tilsyn med i det omfang det 
skønnes nødvendigt.

Kommunen har et mål om at have et aktivt 
og synligt miljøtilsyn og at fastholde og ud-
bygge tillidsforholdet mellem Kommune 
og virksomheder.

I samarbejdet med virksomhederne 
om at begrænse miljøbelastningen fra 
produktionen, har målet været, at virk-
somhederne som minimum lever op til 
miljøbeskyttelseslovens krav. Resultatet 
er, at der i kommunen generelt er et godt 
miljø uden væsentlige miljøbelastninger 
fra virksomheder.

aFFalD
Kommunens borgere har mulighed for at 
begrænse mængden af affald og øge gen-
bruget ved at benytte kommunens tilbud af 
affaldsordninger udover den obligatoriske 
indsamling af dagrenovation: Indsamling 
af storskrald og haveaffald, genbrugsplad-
ser samt containere til glas og papir. 

Kommunen vil for affaldsordningerne 
sikre et højt serviceniveau, miljørigtig 
bortskaffelse, maksimal genanvendelse, 
minimal deponering og optimal energiud-
nyttelse.

Kommunens mål er at forøge genbrugs- 
procenten fra 47 til 50. dette sker bl.a. ved 
en udvidelse af begge genbrugspladser i 
kommunen. Genbrugspladsen i birkerød 
blev udvidet i 2010 og genbrugspladsen 
i Nærum er udvidet i 2011. Samtidig er 
fokus på erhvervsaffald blevet øget, fordi 
virksomhederne har fået adgang til begge 
genbrugspladser og fordi virksomhederne 
i følge ny lovgivning skal betale erhvervs-
gebyr. 

Kommunen skal udarbejde en ny affalds-
plan senest den 1. januar 2013. En af de 
kommende udfordringer på affaldsområ-
det bliver at tilpasse genbrugspladserne 
til en tilmeldeordning for virksomhederne. 
dette tiltag forventes at træde i kraft med 
virkning senest i 2013.
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byområderne skal være rammen om det 
moderne liv. byens tilbud og udbud skal 
kunne tilfredsstille de behov, som ud-
springer af hverdagslivet og de forskellige 
livsfaser og livssituationer. 
byen skal være et sted at handle, arbejde, 
opleve, lære og rekreere sig i. den skal 
være tryg at bo og færdes i, let at komme 
rundt i, bæredygtig, kulturrig og med høj 
kvalitet i by- og boligmiljøerne. der skal 
være let adgang til grønne områder.

BySaMFunDene
Kommunen indeholder en række bysam-
fund af forskellig størrelse: birkerød, holte, 
Nærum, bistrup, Trørød, Søllerød, Gl. 
holte, vedbæk og landsbyerne høsterkøb, 
Isterød og Sandbjerg. 
Kommunen indeholder også enklaver af 
boligbebyggelser og erhverv: Ravnsnæs, 
ubberød-Sandbjerg, Scion-dTu, m.fl.

bysamfundene har hver deres særlige 
kendetegn og ligger typisk som klart af-
grænsede enheder i landskabet.  
det kendetegner de enkelte bysamfund, at 
de ofte indeholder en historisk kerne eller 
spor af en fortid, en række butikker, of-
fentlige og private servicefunktioner, kul-
tur- og fritidstilbud i et vist omfang. 

det er målet, at bevare og bygge videre på 
bysamfundenes identitet. 

BæreDygtig ByuDvikling og By-
oMDannelSe
Kommuneplanen er en samlende plan for 
kommunens arealplanlægning, der som 
forudsætning bygger på principper for 
miljørigtig organisering og lokalisering af 
bysamfundets forskellige funktioner.
Kommuneplanens overordnede princip er 
at søge en hensigtsmæssig lokalisering 
og fordeling af byfunktioner, der skaber 
megen trafik, som f.eks. butikscentre og 
service. det skal således ikke være nød-
vendigt at køre langt, men det er ønskeligt, 

at der er en naturlig tilskyndelse til at gå, 
cykle eller bruge kollektiv transport.

Kommunen vil tilstræbe, at der gennem 
byomdannelsen sker en genanvendelse, 
og hvis det er rimeligt, en mere intensiv 
udnyttelse af eksisterende bystrukturer. 
byomdannelsen skal samtidig respektere 
og understøtte eksisterende kvaliteter 
som byrum, grønne rum, kulturmiljøer, 
arkitektoniske værdier og den trafikale 
tilgængelighed for forskellige brugergrup-
per.  
den kommende byomdannelse skal til-
godese arealbehovet til bæredygtige tek-
nologier, herunder anlæg til regnvands-
håndtering, affaldssortering, cykel og 
gang, energidistribution og –lagring, lade-
standere til elbiler, m.v.

Kommuneplanen har indarbejdet Finger-
planens overordnede princip for miljørigtig 
byplanlægning i form af lokalisering nær 
stationer af byfunktioner, der skaber per-
sontrafik. Fingerplanen er statens over-
ordnede plan for hovedstadsområdet.
I kommuneplanen er der åbnet for en ud-
videt og mere intensiv anvendelse af sta-
tionsnære arealer i det omfang, det er mu-
ligt og ønskeligt under hensyn til eksister-
ende værdier og andre interesser.
Kommunen har i forbindelse med den 
kommende revision af Fingerplanen frem-
sendt ønske om, at Nærum sidestilles med 
stationsnære områder ved fastsættelse af 
reglerne herom i Fingerplan 2012.

Nye by- og boligområder opbygges efter 
principper om bæredygtighed og klima-
tilpasning. byudviklingen på henriksholm 
skal være et foregangsprojekt på området 
til inspiration for borgere, organisationer 
og virksomheder i kommunen, se afsnittet 
herom. 

 byområdernes udvikling  og omdannelse

UdVIkLING oG oMdANNELSE
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byMIdTER oG cENTRE

detailhandelen i kommunen er blevet 
registreret og analyseret i juni 2011.
Analysen der bl.a. udpeger udviklingsmu-
ligheder og konsekvenser for detailhan-
delen, vil indgå i den kommende plan-
lægning.

Kommunen er generelt velforsynet med 
butikker, og en stor del af dagligvarehan-
delen foregår lokalt.

Antallet af butikker fordeler sig i store 
træk efter bysamfundenes størrelse. der 
er 3 bymidter: birkerød, holte og Nærum; 
2 bydelscentre: bistrup og vedbæk; en 
række lokalcentre og enkelte butikker 
udenfor centrene.
ca. 60 procent af de knap 200 butikker i 
kommunen findes i bymidterne i birkerød 
og holte.

Konkurrencen indenfor detailhandelen er 
blevet skærpet.    
I forhold til den regionale konkurrence hvor 
især Kgs. Lyngby har betydning, fungerer 
bymidterne birkerød, holte og Nærum 
som nærmarkeder. udviklingsmulighed-
erne for kommunens bymidter er i et re-
gionalt perspektiv begrænsede især for 
så vidt angår udvalgsvareudbuddet. 
Siden 1998 er antallet af butikker faldet 
med ca. 50 stk. fra ca. 250 til ca. 200.

den forventede udvikling af butiksstruk-
turen samt de offentlige og private ser-
vicefunktioner tenderer mod færre og 
større enheder. Konsekvenserne for de 
enkelte bysamfund kan blive, at der bliver 
færre lokale butikker og servicefunktion-
er.  

de eksisterende bymidter og bydels- og 
lokalcentre skal fortsat kunne fungere 
som midtpunkter i de lokale bysamfund.
Fremtidige initiativer skal understøtte 
centerstrukturen, som den er fastlagt 
i kommuneplanen. Nye butikker skal 
som hovedregel lokaliseres inden for 
bymidterne og centerområderne.

Som udgangspunkt opretholdes / skabes 
planlægningsmæssige forudsætninger 
for, at den lokale handel og service kan 
leve videre og om muligt udvikles.
 
det skal tilstræbes, at tilgængeligheden 
med kollektive og private transportmidler 
er bedst mulig og sikrer borgerne adgang 
til butikker samt privat og offentlig ser-
vice.    

BirkerøD
omkring hovedgaden og Stiholmsvej 
findes kommunens største bymidte. 
bymidtens handelsliv er mest kon-
centreret på gågade-strækningen fra 
Søndervangen til Stiholmsvej. Nord for 
Søndervangen bliver gadebilledet mindre 
intensivt.   

birkerød bymidte er sammen med 
bymidten i holte de største i kommunen 
med over 60 procent af kommunens bu-
tikker. Tilsammen indeholder oplandet til 
disse bymidter knap halvdelen af kommu-
nens borgere.

birkerød bymidte vil med den kommende 
åbning af et dagligvarehus ved Stiholms-
vej have en tilfredsstillende detailhan-
delsforsyning. der kan ske forbedringer 
for så vidt angår udbuddet af udvalgsva-
rebutikker. 
I dag fremstår hovedgaden med flere 
tomme lejemål, hvilket kan være med 
til at give bymidten en lidt stillestående 
fremtræden. 

der skal derfor udarbejdes et projekt om 
bymidtens videre udvikling, se afsnittet 
herom. Resultatet af planlægningen vil 
indgå i forslag til Kommuneplan 2013.

holte
bymidten i holte ligger ved holte Sta-
tionsvej, holte midtpunkt og øverødvej. 
bymidten indeholder detailhandel, privat 

bymidter og centre  / byområdernes udvikling  og omdannelse
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( Bymidte

Bydelscenter

Lokalcenter

(

Lupinkrogen

Nørrevang

Birkerød
Ved Kajerødbroen

Bistrup Butikstorv

Bistrup, Vasevej

Holte
Søllerød Park

Nærum

Skodsborg

Trørød

Vedbæk

Gl. Holte

(

og offentlig service, bibliotek og biograf. 
holte midtpunkt er den dominerende byg-
ning, der indeholder den overvejende del 
af butikkerne, hvoraf mange er udvalgsva-
rebutikker. 
bymidten har en tilfredsstillende detail-
handelsforsyning, set i forhold til konkur-
rencesituationen og oplandets størrelse.

den eksisterende planlægning giver kun 
mulighed for en begrænset udvikling af 
butikkerne omkring det eksisterende cen-
ter.
de eksisterende planlægningsmæssige 
rammer for holte bymidte forventes ikke 
ændret.

næruM
Nærums centerområder er opdelt i to: 
Nærum hovedgade som er en strøggade 
og Nærumvænge Torv, som er en mere 
kompakt centerbebyggelse, der visuelt 
fremtræder som en del af boligbebyggel-
sen Nærumvænge.

butikkerne på Nærum hovedgade ligger 
af historiske årsager spredte, idet der på 
den midterste strækning indgår ren bolig-
bebyggelse med inaktive facader. 
Gadebelægningen og gadeinventaret 
bidrager dog til visuel sammenhæng i 
gaden.

bymidter og centre  / byområdernes udvikling  og omdannelse

Bymidter og centre
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bymidter og centre  / byområdernes udvikling  og omdannelse

Nærum hovedgade har status af bymidte 
og har planlægningsmæssige forudsæt-
ninger for at kunne udvikles.
Nærumvænge Torv indeholder stort set 
ikke muligheder for udvidelser på grund af 
arealmæssige begrænsninger.

Nærum hovedgade skal understøttes og 
om muligt udvikles. En bebyggelse af de 
tomme arealer langs Nærumgårdsvej med 
boliger kan medvirke til en forbedring af 
butikkernes kundegrundlag og dermed 
skabe mulighed for en øget interesse i at 
etablere nye funktioner i Nærum hoved-
gade. 
Nærumvænge Torv fastholdes med sin nu-
værende størrelse.

BiStruP
bistrup er forsynet med lokalt orienterede 
butikker, dels via bydelscentret langs va-
sevej og dels ved bistrup butikstorv.
det drejer sig overvejende om dagligvare-
forsyning i form af discountbutikker.
det vurderes, at de realistiske ud-
viklingsmuligheder for bydelscentret ikke 
er flere discountbutikker, men kan bestå 
af et supplement med kundeorienterede 
funktioner inden for sundhed og service.  

den gældende lokalplanlægning skal 
vurderes med henblik på en tilpasning af 
planen til de realistiske muligheder for 
centret. der søges skabt en helhed, der 
både er funktionel og arkitektonisk sam-
menhængende. Kommunen vil understøtte 
initiativer, der kan virkeliggøre disse inten-
sioner, herunder en udbygning af centret 
med små butikker og andre kundeorien-
terede byfunktioner, såsom f.eks. sund-
hedsservice. den nuværende afgrænsning 
af vasevejcentret ændres ikke.

veDBæk
bydelscentret ligger omkring vedbæk Sta-
tionsvej og stationen. bydelscentret in-
deholder 2 discountbutikker og en række 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et 
islæt af specialbutikker.
oplandets udstrækning og det nuværende 
udbuds karakter gør det vanskeligt at pege 
på oplagte forbedringsmuligheder.

den nuværende afgrænsning af bydelscen-
tret ændres ikke. den gældende planlæg-
ning giver mulighed for mindre udvidelser. 

lokal ButikSForSyning 
den lokale butiksforsyning skal som ho-
vedregel foregå i lokalcentrene.

Analysen af detailhandelen i kommunen 
viser, at der er et potentiale for yderligere 
lokal dagligvareforsyning i et område, der 
udgøres af Gl. holte og øverød / Søllerød.

det skal i den videre kommuneplan-
lægning undersøges om lokalcentrene i 
Søllerød, Gl. holte og øverød kan styrkes, 
og om der er arealmæssige muligheder 
for at udpege egnede placeringer for ny 
lokal dagligvareforsyning.

den gældende kommuneplan indeholder 
retningslinjer om, at enkeltstående butik-
ker uden for bymidter og centre højst må 
være 500 m2 til dagligvarebutikker og højst 
200 m2 til udvalgsvarebutikker.  

det bør yderligere præciseres, at nye bu-
tikker uden for centrene som hovedregel 
ikke tillades, medmindre der kan doku-
menteres et særligt behov, som ikke kan 
tilgodeses indenfor de eksisterende cen-
tre. Enkeltstående butikker bør ikke ligge 
nærmere 500 m i fugleflugt fra en eksis-
terende bymidte, et bydels- eller lokalcen-
ter.
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bIRkERØd byMIdTE

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 
der skal udarbejdes en bymidteplan for 
birkerød. det er Kommunalbestyrelsens 
ønske, at handelslivet og bylivet i bred for-
stand - i og omkring birkerød hovedgade 
- fremadrettet udvikles, så birkerød også 
i fremtiden har et levende miljø i bymidten 
og en funktion som kommercielt og kul-
turelt center.

I processen vil der ske en bred inddragelse 
af borgere og interessenter – herunder 
repræsentanter fra butikkerne i birkerød. 
borgerinddragelsen vil ske i form af bor-
germøder og fokus-/borgergrupper.

Projektet skal bidrage med en rumlig og 
funktionel kortlægning af bymidten. der 
skal ses på overordnede strukturer og 
bevægelsesmønstre, på handelslivet og 
bylivet, på arkitektur og byrum. der skal 
også ses på hvilke tiltag, der kan foretages 
for at fastholde eller fremme bylivet.

På baggrund af analysen og kortlægningen 
laves en bymidteplan, som vil indeholde en 
overordnet vision og et katalog med forslag 
til forskellige tiltag. bymidteplanen vil vise, 
hvilke tiltag, som på kort og på lang sigt 
kan være medvirkende til, at bymidtens 

kvaliteter fastholdes og udvikles, og et lev-
ende bymiljø og handelsliv sikres. 

Planen vil desuden afklare handelsgadens 
afgrænsning og indeholde løsningsforslag 
til tilgængelighed og parkeringsmulighed-
er. Planen vil udpege områder for fortæt-
ning og indeholde scenarier for Teglporten 
og andre kommunale ejendomme. Endvi-
dere vil planen udpege muligheder for by-
fornyelse, forskønnelse og omdannelse af 
bygninger og ejendomme.

Processen med kortlægning, analyse og 
borgerinddragelse er startet august 2011. 
Et forslag til en bymidteplan for birkerød 
vil derefter blive udarbejdet og sendt i of-
fentlig høring sommeren 2012. 

bymidteplanen for birkerød skal endelig 
vedtages i efteråret 2012 og derefter indar-
bejdes i forslag til Kommuneplan 2013.

birkerød bymidte  / byområdernes udvikling  og omdannelse

Projekt for Stiholmsvej
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EbbERØd

Ebberød  / byområdernes udvikling  og omdannelse

Ebberødområdet skal fortsat udvikles og 
udbygges med kommunale institutioner, 
boliger og erhverv. 
området er en del af birkerød, men det 
har sin helt egen selvstændige identitet.
områdets oprindelige karakterfulde insti-
tutionsbebyggelse og bebyggelsens sam-
spil med landskabet er af stor kulturhis-
torisk og arkitektonisk værdi. området 
ligger landskabeligt smukt og velafgræn-
set. Store skovbryn markerer grænsen 
mod Rude Skov. mod nord bølger landska-
bet ned mod birkerød og Sjælsø.

uDviklingSPlan
der blev i 2008 udarbejdet en samlet plan 
for psykiatri- og handicapområdet. Planen 
indeholder en gennemgang af områdets 
ejendomme, samt en række forslag til ud-
bygning i form af omdannelser og nybyg-
geri. Planen skal sikre, at kommunens 
egne botilbud lever op til nutidig standard. 
En del af denne udbygning forventes at 
foregå indenfor Ebberødområdet, hvor der 
bl.a. vil være driftsmæssige fordele ved, 
at mange sammenhængende funktioner 
placeres i nærhed af hinanden. 

ved udbygninger indenfor området skal 

der tages hensyn til områdets eksiste-
rende værdier. der skal foretages en nøje 
vurdering af byggeriets omfang, placering, 
arkitektur, etageantal m.v.

Kommunalbestyrelsen igangsatte i fe-
bruar 2009 udarbejdelsen af en udvik-
lingsplan for Ebberødområdet. ønsket 
med udviklingsplanen var at fastholde et 
helhedsperspektiv på områdets udvikling. 
Planen har som formål at konkretisere 
mulighederne for udbygning og moderni-
sering af botilbuddene indenfor psykiatri- 
og handicapområdet. 
udviklingsplanen sætter bl.a. fokus på 
fremtidige areal- og anvendelsesmæssige 
ønsker og behov, parkeringsbehov, om-
rådets trafikstruktur og de trafikale kon-
sekvenser af udbygning, retningslinjer for 
arkitektur og landskabsbehandling og in-
stitutionsområdernes sammenhæng med 
boligområderne.

Kommunen forventer i den kommende 
planperiode at påbegynde modernise-
ring af boliger og dagtilbud ved bøgelun-
den. dette forventes at ske ved nedrivning 
af eksisterende bygninger og nybyggeri 
i samme område. Som led i denne plan 
forventes Piberødhus på sigt omdannet 

Ebberød
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til boliger. En procesplan for den videre 
planlægning og udbygning af området 
forventes fastlagt bl.a. på baggrund af en 
høring af udviklingsplanen.

gefion
Gefion ligger i den nordlige del af områ-
det. Gefion ligger i landzone, men udenfor 
og adskilt fra det område, der indeholder 
kulturmiljøværdier. området er ifølge Fin-
gerplan 2007 en del af de grønne kiler. 
Eventuelle udbygningsplaner på dette 
sted vil kræve enten, at området overgår 
til byzone, eller at der udarbejdes en land-
zonelokalplan. begge dele kræver en æn-
dring af Fingerplan 2007.

Ebberød  / byområdernes udvikling  og omdannelse

der er planer om delvis omdannelse af ek-
sisterende bygninger for at opfylde et ak-
tuelt behov for et daghjem. denne omdan-
nelse forventes at kunne ske indenfor den 
eksisterende planlægnings rammer.

miljøministeriet er i gang med at revidere 
landsplandirektivet for hovedstadsområ-
dets planlægning, Fingerplan 2012.
Rudersdal Kommunalbestyrelses be-
mærkninger til revisionen indeholder bl.a. 
ønsker om, at der åbnes mulighed for, at 
der kan ske en justering af afgrænsningen 
af de grønne kiler. 

gefion

Piberødhus

Bøgelunden

Forslag til bebyggelsesplan
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henriksholm  / byområdernes udvikling  og omdannelse

hENRIkShoLM

henriksholm, tidligere kendt som For-
svarskommandoen i vedbæk, udgør det 
største samlede byudviklingsareal i kom-
munen. Kommunalbestyrelsen ønsker at 
skabe et attraktivt og bæredygtigt bolig-
område af høj kvalitet på henriksholm.

området skal udvikles som et sammen-
hængende område, selv om udbygningen 
kan ske etapevis.  de fremtidige bygherrer 
og arkitekter, der skal udvikle og bebygge 
området, skal have plads til at skabe de 
bedst mulige arkitektoniske løsninger i 
udformningen af byggeriet såvel som mu-
lighed for at skabe optimale klima- og en-
ergirigtige løsninger.

raMMelokalPlan
Planlægningen af henriksholm har været i 
gang i flere år. Planarbejdet er sket i dialog 
med borgerne. dialogen blev i 2008 indledt 
med en åben idédebat, hvor det var muligt 
at fremkomme med forslag til områdets 
udvikling.

der blev herefter udarbejdet en masterplan, 
som efter endnu en offentlighed høring 
blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 
2009. masterplanen har været grundlaget 

for det videre arbejde.

I december 2010 igangsatte byplanudval-
get udarbejdelsen af et landskabskatalog 
og en rammelokalplan for arealerne. Plan-
erne forventes at blive vedtaget i efteråret 
2011. 
På denne baggrund vil statens ejendoms-
selskab Freja Ejendomme A/S, som ejer 
området, påbegynde videresalg af enten 
det samlede område eller dele af områ-
det. 

da rammelokalplanen har til formål at 
styre planlægningen af den overordnede 
bebyggelses- og landskabsstruktur og 
ikke umiddelbart giver ret til at opføre byg-
geri, skal Kommunalbestyrelsen herefter 
godkende byggeretsgivende lokalplaner.

Rammelokalplanen indeholder hensyn til 
miljørigtighed, bæredygtighed, samt til-
pasning til klimaforandringer – herunder 
afledning af regnvand. der er indarbej-
det forslag til lokal afledning af regnvand 
og mulighed for fælles kollektiv varme-
forsyning. herudover er de landskabelige 
værdier, som er med til at sikre en grøn og 
klimavenlig udvikling af området, vægtet 
højt og sikret gennem rammelokalplanens 

bygninger og landskab  på henrikholm
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Et af forslagene fra arkitektkonkurrencen

bestemmelser.
Konkret og detaljeret stillingtagen til 
parkeringsforhold, veje og stier, grønne 
områder, anlæg af friarealer (f.eks. med 
vandgennemtrængelige belægninger), 
mulighed for alternativ energi- og varme-
forsyning, krav til lavenergibyggeri, 
bæredygtige byggematerialer, muligheden 
for at bruge regnvand rekreativt, samt til-
tag i forhold til renoveringer af eksisteren-
de byggeri m. m. vil blive indarbejdet i de 
mere detaljerede byggeretsgivende lokal-
planer for området.

henriksholm  / byområdernes udvikling  og omdannelse

lanDSkaB og naturoMråDer
Landskabskataloget er supplement og in-
spiration for de planer, der fremover skal 
udarbejdes i forbindelse med udbygnin-
gen af henriksholm. Landskabskatalo-
get beskriver områdets unikke kvaliteter 
og indeholder anbefalinger til, hvordan 
kvaliteterne kan fastholdes og styrkes i den 
fremtidige udvikling af henriksholm. Sam-
tidig angiver landskabskataloget, hvordan 
de forskellige landskaber i området kan 
plejes og udvikles, også efter området er 
udbygget. 

En af de væsentlige forudsætninger for 
landskabsbearbejdelsen er det forhold, at 
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henriksholm både mod nord og syd er om-
fattet af landskabsfredninger. der er tale 
om store åbne landskaber, som visuelt 
skal bringes ind i området i mødet med 
den nye bebyggelse. mod syd er der tale 
om det store landskab omfattet af magle-
mosefredningen.

Rammelokalplanen udpeger vigtige kig og 
sammenhænge mellem rammelokalplan-
ens område og det omgivende landskab.
I sammenhæng hermed ønsker Kommu-
nalbestyrelsen at sikre områderne både 
nord og syd for byudviklingsområdet som 
rekreativt naturområde med høj tilgæn-
gelighed og sikring af de natur- og land-
skabsmæssige kvaliteter. 

Kommunen har overtaget natur- og land-
brugsarealerne nord og syd for henriks-
holm, hvilket giver en enestående mulighed 
for at gennemføre en samlet planlægning 
for området. denne planlægning skal ske i 
sammenhæng med dels det samlede om-
råde omfattende maglemosefredningen og 
dels den kommende vedbæk-Smidstrup-
fredning. Planlægningen skal endvidere 
ske med en aktiv inddragelse af borgerne 
i området.

arkitektkonkurrence
Sideløbende med arbejdet med lokal-
planen har ejendomsselskabet afholdt en 
arkitektkonkurrence i form af et såkaldt 
parallelopdrag. 4 teams bestående af arki-
tekter og landskabsarkitekter har udar-
bejdet forslag til udviklingen af området. 

Resultaterne af arkitektkonkurrencen / 
parallelopdraget skal danne basis for salg 
af arealet og for forhandlinger med inve-
storer og byggekonsortier, der ønsker at 
erhverve hele eller dele af arealet. Resul-
taterne af konkurrencen indgår desuden 
som baggrund for udarbejdelsen af de ef-
terfølgende byggeretsgivende lokalplaner 
for området.

den nuværende planlægning fastsætter en 
anvendelse af det nord-østlige delområde 
til erhverv, boliger og offentlige formål. 
hovedvægten er lagt på erhverv, idet den 
store ottetalsbygning forventes ombygget 
til erhvervsformål. Kommunalbestyrelsen 
er åben for dels at se på mulighederne 
for indplacering af en større virksomhed i 
området med fuld udnyttelse af områdets 
udbygningsmuligheder, og dels at se på 
en mere boligbaseret udbygning i delom-
rådet. Kommunen afventer ejerens (Freja 
A/S) eventuelle henvendelse om dette som 
i givet fald vil medføre en ændring af kom-
muneplanen.   

henriksholm  / byområdernes udvikling  og omdannelse
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vedbæk havnebestyrelse ønsker at udvide 
havnen med 160 bådepladser.

udvidelsen ønskes placeret øst for den nu-
værende østlige mole med et nyt molean-
læg. Endvidere ønskes anlæggene på land 
og strandarealerne ændret. Samtidig øn-
skes en række bygninger på havnen om-
disponeret og udbygget. de planlagte 
faciliteter til fritidsformål er nærmere 
beskrevet under afsnittet Fritid.

Kommunalbestyrelsen og Kystdirektora-
tet har igangsat en vvm-proces, hvor kon-
sekvenserne af det samlede projekt bliver 
nøjere undersøgt. 

Konsekvenserne i forhold til det eksis-
terende miljø kan være væsentlige: det 
samlede anlæg med en forøgelse af stran-
darealerne kan forventes at øge ved-
bæks attraktivitet som udflugtsmål; den 
forøgede trafik kan få indflydelse på det 
samlede trafikmønster omkring vedbæk 
og havnen; den mere intense brug af park-
eringspladserne. der kan endvidere være 
konsekvenser for naturforhold i havet og 
på landjorden og konsekvenser for den 
marine arkæologi, visuelle konsekvenser 
af anlægget, miljøgener under anlægsar-
bejdet, m.v.
de miljøpåvirkninger der vurderes som 
væsentlige, bliver underkastet en nøjere 
undersøgelse før Kommunalbestyrelsen 
tager stilling til sagen.

den proces der skal gennemføres i sa-
marbejdet mellem kommunen og Kyst-
direktoratet, indebærer bl.a. et tillæg til 
kommuneplanen, en miljøvurdering og 
vvm-redegørelse. Redegørelsen er en vur-
dering af anlæggets virkninger på miljøet.

det samlede materiale sendes i høring 
i minimum 8 uger, hvor det vil være mu-
lighed for at fremsende bemærkninger, 
indsigelser og ændringsforslag. høringen 
forventes primo 2012.

Kommunalbestyrelsen skal herefter tage 
stilling til, om kommuneplantillægget og 
miljøvurderingen skal vedtages. Kystdirek-
toratet skal samtidigt vurdere, om der skal 
gives en anlægstilladelse. 

En realisering af projektet forudsætter 
dernæst, at Kommunalbestyrelsen ved-
tager en lokalplan. Lokalplanen vil inde-
holde bestemmelser for planens detaljer 
–  herunder byggemulighederne på land-
arealet. havneudvidelsen vil i givet fald-
kunne indvies i foråret 2014.

VEdbÆk hAVN

vedbæk havn  / byområdernes udvikling  og omdannelse
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ARkITEkTUR oG bEVARING

de Runde haver i Nærum

Et af kommunens kendetegn skal fortsat 
være høj kvalitet i by- og boligområderne 
med vægt på at bevare og understøtte 
visuel og arkitektonisk kvalitet. bebyg-
gelse, anlæg og kulturspor i landskabet 
kan være vigtige markører for stedets his-
toriske identitet og særpræg. disse værdi-
er og kvaliteter skal søges bevaret og syn-
liggjort. 

arkitektur
Kommunen vil fremme indsatsen for arki-
tektoniske kvaliteter i vores nære fysiske 
omgivelser. 
Kommunen vil understøtte den arkitek-
toniske kvalitet i kommunens byområder, 
erhvervsområder, landområder og bebyg-
gelser, både i forhold til kulturarv og beva-
ringsværdier og i forhold til mulighederne 
for indpasning af innovativ arkitektur. 

Kommunens arkitekturpolitik skal anven-
des i dialogen med bygherrer, både offent-
lige og private, og i den detailregulerende 
planlægning og sagsbehandling.

Arkitekturpolitikken skal kunne bidrage 
til:

-  En god debat om de arkitektoniske og 

æstetiske kvaliteter i vores fysiske om-
givelser, og den betydning de har for 
det liv, der leves. 
-  En fælles forståelse af at en bygnings-
arkitektur indgår i en sammenhæng, 
som kan være et landskab, et bymiljø,  
en pladsdannelse eller et gaderum, og 
at det derfor er vigtigt at tænke valget 
af en bygnings udtryk ind i denne sam-
menhæng. 
-  En forståelse for de forskellige by-
områders kvaliteter og kendetegn og 
herigennem guidelines for de enkelte 
byområders videre udvikling.
-  En sammenhæng til kommunens kul-
turmiljøer og bevaringsværdige bygnin-
ger, som udgør en væsentlig historisk 
identitet for de bebyggede miljøer.  

For at understøtte god arkitektur gennem-
fører kommunen bl.a. en årlig præmiering 
af godt og smukt byggeri, hvor målet med 
præmieringen er at sætte fokus på betyd-
ningen af god arkitektur. 

Endvidere foreligger i dag en række ma-
nualer og vejledninger for offentligt de-
sign, facader og skilte i gade- og byrum. 
manualerne og vejledningerne indgår som 
et vigtigt element i dialogen mellem an-
søgere og kommune. 

Arkitektur og bevaring  / byområdernes udvikling  og omdannelse
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Arkitektur og bevaring  / byområdernes udvikling  og omdannelse

det er hensigten at sammenfatte arkitek-
turpolitikken med en politik for de beva-
ringsværdige bygninger i kommunen, så 
der ved nybyggeri og ombygninger tages 
hensyn både til det bevaringsværdige, den 
lokale identitet og nyudviklingen inden for 
byggeri og arkitektur.

Bevaring 
For at understøtte visionen om attraktive 
boligområder og smukke fysiske omgivel-
ser har Kommunen fra medio 2010 og ind 
i foråret 2011 gennemført en samlet re-
gistrering af bevaringsværdige enfamilie-
huse i den nordlige del af kommunen. 
der er tidligere i 1993 gennemført en 
lignede registrering af bevaringsværdige 
bebyggelse i den sydlige del af kommu-
nen (tidligere Søllerød Kommune) denne 
registrering er indeholdt i Kommuneplan 
2009 samt Kommuneatlas for Søllerød 
Kommune.  
Registreringen af enfamiliehuse er første 
del af en samlet registrering af bevarings-
værdig bebyggelse i den nordlige del af 

kommunen.  Fra efteråret 2011, vil regi-
streringen forsætte og forventes at omfatte 
bevaringsværdier af etageejendomme, tæt/
lav boligbebyggelse, erhvervsbygninger og 
landbrugsejendomme.  

den samlede registrering af bevarings-
værdig bebyggelse for hele kommunen vil 
blive indarbejdet i kommuneplanen. Re-
gistreringen skal indgå i planlægningen 
og byggesagsbehandlingen og skal danne 
grundlag for dialog med borgerne. Regi-
streringen skal gennem en digital løsning 
være tilgængelig både for borgere og for-
valtning.

Kommuneplan 2009 udpeger 37 kultur-
miljøer fordelt i kommunen. Kortlægnin-
gen af kulturmiljøerne omfatter om-
rådernes kulturmiljømæssige hovedtræk 
og bærende bevaringsværdier hvilket bl.a. 
omfatter en beskrivelse af bevaringstil-
stand, sårbarhed, anbefalinger, afgræns-
ning, prioritering og vurdering. 

Strandmøllen i Skodsborg
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TRAFIk

Kommunens målsætning er fortsat god 
tilgængelighed, trafiksikkerhed, kapacitet 
og effektiv trafikafvikling. veje, stier og an-
dre trafikarealer skal i sammenhæng med 
omgivelserne fremtræde som smukke 
trafikmiljøer. 

Kommunens trafikhandlingsplan 2007-
2011 er ved at blive evalueret og ajourført. 
Planen vil indeholde en status og evalu-
ering af gennemførte projekter 2007-2010 
samt nye tiltag for at forbedre trafiksikker-
hed og fremkommeligheden på kommun-
ens veje.

hanDlingSPlan For cykliSter og 
FoDgængere
cykel- og gangtrafikken i kommunen skal 
fremmes. Kommunalbestyrelsen har ved-
taget at udarbejde en plan for cyklister og 
fodgængere.
handlingsplanen skal udpege tiltag til 
at forbedre forholdene for cyklister og 
gående i kommunen, og derved få flere til 
at ændre deres transportvaner.
den ene målgruppe er de nuværende 
cyklister og gående, hvis trafikvaner skal 
understøttes. den anden målgruppe er po-
tentielle nye cyklister og gående. cykling 

og gang skal ses i sammenhæng med bru-
gen af kollektiv trafik.

handlingsplanen opstiller forslag til kon-
krete mål, der skal få flere til at ændre 
deres transportvaner. der skal udarbejdes 
forslag til løsninger indenfor indsatsom-
råderne: 
-   Stiplan 
-   Parkering og servicefaciliteter
-   Skoleveje i lokalområder
-   Kombination af cykel og gang med kol-
     lektiv trafik
-   drift og vedligehold
-   Samarbejde, dialog og information

de konkrete indsatser og tiltag vil årligt 
blive prioriteret inden for rammen af de 
puljemidler, der er afsat på trafikområdet.

kollektiv traFik
Et overordnet mål er at forbedre den 
kollektive busbetjening af kommunens 
borgere. jo flere der tager bussen, desto 
mere reduceres trafikkens miljøbelastning 
og trængsel i kommunen.

En aftale mellem Kommunen, de blå 
busser og det regionale trafikselskab 
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målsætning

movia skal fremme de overordnede mål og 
modvirke det faldende passagertal, der er 
konstateret gennem flere år. målet er en 
stigning af antallet af buspassagerer på 2 
procent pr. år fra 2009 til 2013.
Efter et fald i 2010 på grund af ombygnin-
gen af S-banen er der atter stigning i pas-
sagertallet. 

holte StationSPlaDS
Til forbedring af den kollektive trafik og 
pendlingen til og fra holte Station er der 
udarbejdet et forslag til forbedring af holte 
Stationsplads. Projektet har til formål at 
undersøge mulighederne for ombygning af 
pladsen til en tidssvarende kollektiv trafik-
terminal indenfor de eksisterende fysiske 
rammer, hvor der samtidig etableres flere 
parkeringspladser.

der er derfor arbejdet med, at projektet 
udnytter det eksisterende område opti-
malt, herunder at der skabes:
-   En mere kompakt placering af busstop-
     pestederne med kortere  skifteveje.
-   Flere parkeringspladser.
-   En forskønnelse af området.
Kommunen har opnået støtte til projektet 
finansieret af Transportministeriets frem-
kommelighedspulje for kollektiv trafik. 
mulighederne for en yderligere udbygning 
af parkeringspladserne undersøges, så-
fremt der etableres nye statslige tilskuds-
ordninger til p-anlæg ved stationer. 

traFikSikkerheD
Trafiksikkerheden i kommunen bliver sta-
digt bedre. der er samlet set opnået en 
reduktion på 54 procent af uheldene på 
kommunevejene fra 37 personskader i 
2005 til 17 personskader i 2009. Antallet af 
dræbte er reduceret med 1 til 0. Antallet af 
alvorligt tilskadekomne er reduceret med 
43 procent fra 14 til 8, og antallet af lettere 
tilskadekomne er reduceret med 59 pro-
cent fra 22 til 9. 
I Færdselssikkerhedskommissionens Na-

tionale handlingsplan er målet en 40 pro-
cent reduktion i både dræbte, alvorligt til-
skadekomne samt lettere tilskadekomne i 
årene 2005 – 2012. Ses isoleret på Ruders-
dal Kommune kan det konstateres, at må-
let er mere end indfriet. 
Kommunens nye mål for trafiksikkerheden 
er en 60 procent reduktion af antallet af 
dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere 
tilskadekomne i årene 2005 – 2015. 

traFikStøj
Generelt skal trafikken på vejene planlæg-
ges, så der er acceptable støjforhold i bo-
liger, rekreative arealer og andre byrum, 
hvor mennesker opholder sig.
Trafikstøj bør som udgangspunkt dæmpes 
ved kilden. Alt ny asfalt på trafikveje bliver 
udlagt som støjdæmpende.
der er blevet udarbejdet en støjhand- 
lingsplan for Kongevejen. hastigheden 
foreslås nedsat til 60 km/t og ny asfalt skal 
være støjdæmpende. 

traFikPlan For BirkerøD
Et nyt forslag til en trafikplan i birkerød 
udstikker de overordnede rammer for at 
forbedre trafikmiljøet for både biltrafikken 
og de bløde trafikanter. 
de eksisterende trafikforhold vedrørende 
trafiksikkerhed og fremkommelighed er 
undersøgt i birkerød bymidte omkring 
Tornevangsvej, Kajerødvej, bregnerødvej, 
m.fl.
der forventes vedtaget en række foran-
staltninger, der er baseret på følgende 
mål: 
-   Reduktion af den gennemkørende tra- 
     fik uden ærinde i bymidten.
-   Aflastning af de mindre veje og bolig-
     vejene for gennemkørende trafik.
     mest mulig trafik skal ud på trafikveje.
-   Sikring af de bløde trafikanter, f.eks.
     ved anlæg af cykelstier. 
Konkret er der til sikring af de bløde trafi-
kanter afsat midler til realisering cykelstier 
fra Ludvig jensens vej langs Tornevangs-

Trafik  / byområdernes udvikling  og omdannelse
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vej frem til Rolighedsvej og ad Kajerødvej 
over jernbanebroen. 

vaSevej
Kommunen ønsker at forbedre fremkom-
meligheden og sikkerheden på vasevej 
både for bilister og bløde trafikanter. va-
sevej er en overordnet trafikvej med stor 
betydning for afviklingen af trafikken mel-
lem bistrup/birkerød og holte.

Kommunalbestyrelsen har igangsat udar-
bejdelsen af et tillæg til kommuneplanen 
med en vvm-redegørelse. dvs. en re-
degørelse for anlæggets virkninger på 
miljøet. vvm-redegørelsen har været i of-
fentlig høring, og rapportens hovedforslag 
er valgt som den langsigtede løsning.

Kommuneplantillægget skal gøre det 
muligt at foretage kurveudretninger på 
strækningen gennem det åbne land, som 
også er omfattet af fredning. herudover 
etableres cykel- og gangstier på hele 
strækningen fra Kongevejen til de eksis-
terende stier på vasevej i bistrup – dels 
som enkeltrettede stier og dels som dob-
beltrettet sti gennem det åbne land. En 
ny vej og stiforbindelse forventes færdig 
2013.

regionale ForBinDelSer
Etablering af en regional tværforbindel-
se Ring 5 er fortsat ønskeværdig, da det 
vil kunne aflaste det overordnede trafik-
net tæt på København herunder de over-
ordnede veje gennem kommunen.
   
Kommunalbestyrelsen støtter statens ved-
tagne udbygning af helsingørmotorvejen 
til 6 spor mellem øverød og Isterød.  ud-
bygningen vil kunne forbedre de trafikale 
forhold for gennemkørende trafik i kom-
munen. 
Rampeanlægget ved Gøngehusvej nedlæg-
ges og rampeanlægget ved Elleslettegårds-
vej udbygges med nordlige ramper. denne 

løsning vil samlet set sikre de korteste og 
mest direkte adgange til helsingørmotor-
vejen, så trafikbelastningen på de mindre 
lokalveje i området reduceres. 

Kommunen har arbejdet aktivt for at sikre 
en effektiv støjafskærmning af motorvejen, 
så støjniveauet for kommunens borgere 
mindskes. der vil blive opsat nye 4 m. høje 
støjskærme på de relevante strækninger, 
og der udlægges støjsvag asfalt. Kommu-
nen vil endvidere stille krav til den land-
skabelige udformning af anlægget.

Etablering af en letbane fra Ishøj til Lund- 
tofte forventes at stå færdig i 2020. Forbin-
delsen vil skabe bedre sammenhæng i den 
regionale kollektive trafik og vil især være 
til gavn for borgere, der bor og arbejder 
langs Ring 3.

Trafik  / byområdernes udvikling  og omdannelse
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Kommunalbestyrelsen vil understøtte et 
varieret erhvervsliv. 
Kommunen skal tiltrække virksomheder 
med højt vidensindhold. Kommunen vil 
søge at tiltrække virksomheder med en 
vidensprofil, der svarer til uddannelses- 
profilen hos kommunen borgere.
Kommunen skal endvidere bevare mu-
lighederne for at etablere og opretholde 
lokale serviceerhverv.

Kommuneplanens ca. 30 erhvervsområder 
ligger geografisk meget spredt og har for-
skellig karakter og størrelse. 

Kommunen vil arbejde for, at området om-
kring Nærum station. kan betragtes som 
et stationsnært område, hvor større kon-
tor- og administrationserhverv, regionale 
funktioner m.v. kan lokaliseres. 

erhvervSPolitik
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en 
erhvervspolitik, som danner grundlag for 
kommunens indsats på erhvervs- og han-
delsområdet.
Erhvervspolitikkens rammer er bl.a. kom-
munens vision om at være landets bedste 
bokommune. 
væksten og udviklingen i kommunens er-
hvervsliv skal derfor ske i respekt for de 
boligmæssige og rekreative kvaliteter og 

under hensyntagen til miljøet og klimaet.
Kommunen ønsker at understøtte et livligt 
og varieret erhvervsliv også i bymidterne, 
og vil derfor arbejde på at skabe en sam-
menhængende og attraktiv bykerne, der 
tiltrækker de handlende og skaber rum for 
kulturelle tiltag. det er i den forbindelse 
et mål, at der ikke er for mange tomme 
erhvervslokaler, ligesom de mindre butik-
kers mulighed for at tiltrække kunder skal 
understøttes gennem en bedre æstetisk 
ramme om bykernen. For at realisere 
denne vision vil kommunen inddrage er-
hvervspolitikken i udarbejdelsen af den 
kommende kommuneplan, idet særligt 
bymidten i birkerød vil have fokus i in-
deværende periode.

Kommunen vil indgå i samarbejder om 
erhverv, herunder samarbejdet i vækstfo-
rum hovedstaden. vækstforums erhvervs- 
udviklingsstrategi arbejder ud fra en vi-
sion om, at Region hovedstaden i 2015 er 
Nordeuropas mest attraktive metropol at 
besøge og bo, arbejde, drive virksomhed 
og uddanne sig i. Kommunen støtter op om 
denne vision og forpligter sig til at arbejde 
aktivt for at fremme den både regionalt og 
landspolitisk.

ERhVERV

Erhverv  / byområdernes udvikling  og omdannelse
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REVISIoN AF koMMUNEPLAN

Kommuneplanen skal revideres delvist.

En række af de emner, som er nævnt i 
Planstrategi 2011, skal revideres i Kom-
muneplan 2013: 

Masterplan for dagtilbud for børn
der vil ske ændringer af rammebestem-
melserne for enkelte områder med hen-
blik på at virkeliggøre planen.

Skoler
Areal- og anvendelsesmæssige kon-
sekvenser af beslutninger for skoler ind-
arbejdes.

ældre
Konsekvenser af ud- og ombygningsplanen 
for plejeboliger indarbejdes.

udvidelse af vedbæk havn
der skal vedtages nye retningslinjer, nye 
rammer og ændring af kommunegrænsen 
mod søterritoriet.

vandplaner
Konsekvenser af vandplaner, såsom are-
alreservation til behandling af spildevand, 
skal indarbejdes.

landzonen
Rammebestemmelser for landzonen vil 
blive justeret, således at der opnås en 
mere nuanceret opdeling i forhold til kom-
muneplanens nuværende rammer, af-
grænsninger og rammebestemmelser.

klima og energi
der skal reserveres arealer til regnvands- 
håndtering og andre bæredygtige tekno-
logier. Generelle rammer om lavenergi-
byggeri opdateres.

Detailhandel
Retningslinjer og rammebestemmelser 
for centerområder ændres. Generelle 
rammer for enkeltstående butikker æn-

dres.muligheden for at planlægge for 
store udvalgsvarebutikker på over 2000 m2 

vil indgå i en kommuneplanrevision under 
forudsætning af, at et landsplandirektiv 
med bestemmelser herom er trådt i kraft.

Birkerød bymidte
Retningsliner og rammebestemmelser 
som følge af bymidteplan ændres. 

ebberød
der forventes ændring af rammebestem-
melser og overførsel af eksisterende insti-
tutionsarealer ved Gefion til byzone.

henriksholm
Rammebestemmelser ændres.

desuden skal der ske en opdatering jf. 
oversigt over statslige interesser i kom-
muneplanlægningen 2013, som er en over-
sigt over de eksisterende, overordnede mål 
og krav, som den nye kommuneplan skal 
være i overensstemmelse med, herunder: 

grønne kiler
omfang og afgrænsninger i den grønne 
kile søges justeret for så vidt angår de ar-
ealer, som ikke indeholder eller forventes 
at kunne udvikle landskabs-, natur-, kul-
tur-, rekreative eller geologiske værdier. 
Forskellige arealer med bymæssige an-
vendelser som f.eks. eksisterende insti-
tutionsarealer ved Karpevænget, ved ves-
selminde, Nærumgård og Egevang søges 
overført til byzone. 

Særligt værdifulde landskaber (gefion)

Særligt følsomme landbrugsområder

Boligudbygning
Rækkefølgeplanen revideres.

derudover vil revisionen medføre opda-
tering af redegørelsesstof, som ikke vil 
få konsekvenser for kommuneplanens 
hovedstruktur, retningslinjer og ram-
mebestemmelser.
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REVISIoN AF koMMUNEPLAN PLANLÆGNING SIdEN SIdST

I det følgende gøres rede for den plan-
lægning der er sket siden vedtagelsen af 
Kommuneplan 2009 den 24. juni 2009.

overorDnet Planlægning
Regeringen har vedtaget række initiativer, 
som kommunen skal følge op på i sin plan-
lægning, herunder:  

landsplanredegørelse 2010
Landsplanredegørelsen sætter en politisk 
retning for den fysiske planlægning i form 
af principper og prioriteringer.
Redegørelsen indeholder følgende emner: 
Klima og energi, Natur og vand, Landska-
bet, Kyster, byer, Infrastruktur, Landdis-
trikter, østjylland, mellemstore byregio-
ner, hovedstaden og Sjælland.

grøn vækst
Aftalen om Grøn vækst indeholder en 
miljø- og naturplan danmark frem mod 
2020, der skal sikre bedre miljø og klima og 
mere natur af høj kvalitet. Konkret har af-
talen bl.a. medført ændringer af planloven 
vedrørende lokalisering af biogasanlæg og 
store husdyrbrug, samt lovændringer der 
udvider mulighederne for at dyrke ener-
giafgrøder langs søer og vandløb.  

grøn transport
Aftalen om En Grøn Transportpolitik er 
fulgt op af aftalen bedre mobilitet. Afta-
lerne indeholder de overordnede rammer 
og principper for udviklingen af transport-
politikken for de kommende år. 

vand- og natura 2000-planer
vandplanen skal sikre at søer, vandløb, 
grundvand og kystvande er i god økologisk 
tilstand i 2015. Naturplanerne skal sikre 
gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-om-
råderne. 
vand- og naturplanerne har været i of-
fentlig høring. de endelige planer er under 
udarbejdelse af Naturstyrelsen.

Politikker
Kommunalbestyrelsen har vedtaget føl-
gende politikker:   
beskæftigelsespolitik
bibliotekspolitik
Erhvervspolitik
Kulturarvspolitik
udbudspolitik
ungdomspolitik
Idræts- og motionspolitik er under udar-
bejdelse.

anDre Planer
masterplan for dagtilbud 2012-2021
ud- og ombygningsplan på Ældreområdet 
i Rudersdal Kommune 2010-2022
detailhandelsanalyse, juni 2011
Trafikplan for birkerød.

tillæg til koMMunePlan 2009
Tillæg 1 Langebjerg og Nærum Station. 
Ændring af afgrænsningen af område 
Næ.d10 og tilladelse til byggeri i maksi-
malt 2 etager.

Tillæg 2 Aktivitetscenter og daghjem på 
Ernst bojesens vej. Ændring af bebyggel-
sesprocent i område ho.d11.

Tillæg 3 Generelle rammer for etablering 
af spillehaller.

Tillæg 4 omlægning af vasevej. Retnings-
linjer for vvm-anlæg. 

Tillæg 5 offentlige boliger på dronnning-
gårds Alle.

lokalPlaner

Rammelokalplan 220 for hen-
riksholm - den tidligere forsvarskomman-
do i vedbæk. boligformål, offentlige formål 
og erhverv.

Lokalplan 217 for et område ved bregne-
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rødvej og datavej - Lions Park birkerød. 
offentlige formål pleje- og ældreboliger 
med tilhørende funktioner.

Lokalplan 216 for Egebækskolen og skov-
området vest for skolen. offentlige formål, 
parkering og rekreative formål. 

Lokalplan 215 for birkegården og con-
tainerhaven i Nærum. Genbrugsplads og 
materialegård. 

Lokalplan 214 for aktivitetscenter og 
daghjem på Ernst bojesens vej. 

Lokalplan 213 for offentlige boliger på 
dronninggårds Allé 24-26 i holte - Piils 
Skov. offentlige formål, handicapboliger.

Lokalplan 212 Plejeboliger ved Nordvang-
gård i bistrup. offentlige formål, plejebo-
liger.

Lokalplan 211 for et område ved Lange-
bjerg og Nærum Station.  offentlige formål, 
parkering, institution og grønt område. 

Lokalplan 210 for et område ved hjørnet af 
Nærum hovedgade og Linde Alle. center-
område, butik. 

Lokalplan 206. birkerød Kongevej 25. Er-
hvervsformål (kontorvirksomhed, servi-
ceerhverv m.m.)

Lokalplan 59.3 for ejendommene vedbæk 
Strandvej 410 og 412. boligformål.

lokalPlanForSlag

Forslag til lokalplan 218 for en del af Skods-
borg Strandvej og høje Skodsborgvej. bo-
ligformål – åben/lav boligbebyggelse samt 
bevaringsbestemmelser. 

Forslag til lokalplan 222 Lions Park 
Søllerød.
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ruDerSDal koMMune

åBningStiDer og kontaktinForMation

råDhuSet 
øverøDvej 2, 2840 holte
Man - onS       10 - 15
torS                  10 - 17
Fre                     10 - 13

teleFon           46 11 00 00
Fax    46 11 00 11
e-Mail               ruDerSDal@ruDerSDal.Dk


