
 
Møde med grundejerforeningerne 
                 19. nov. 2019 



Dagsorden 

• Velkomst 

• Ny affaldsordning med sortering i 2020 

• Afskaffelse af serviceordninger for private 

fællesveje – og hvad så? 

• Klima- og kystsikring – nye planer på vej  

• Planstrategi 2019 og nye boligprojekter 

• Grønne hegn – hvad gør vi? 

• Eventuelt 



NY SORTERINGSORDNING 

FOR ENFAMILIEBOLIGER 

i  

Rudersdal Kommune 



VI SKAL ALLE SORTERE… 

 

• Nationalt MÅL om 50 % genanvendelse af affald i 2022 

 

• Vi skal have mere genanvendelse af ressourcer i Rudersdal 

 

• Villaer og parcelhuse får beholdere etapevist fra jan. 2020- nov. 2020 



FORSØG MED AFFALDSSORTERING 

 

• Vi har lavet forsøg med forskellige sorteringssystemer flere steder i 
Kommunen siden 2016 

• Resultaterne var gode:  

– Ca. 90 % blev motiveret af miljømæssige fordele 

– Ca. 80 %  syntes, at de sorterede mere affald under forsøgene 

– Ca. 80 % syntes, at det var let at sortere affald 

– Ca. 70 %  var tilfredse med det afprøvede indsamlingssystem 
 



NYE BEHOLDERE I 2020 



HVOR STILLER DU BEHOLDERNE? 

 

• Beholderne kan stilles, hvor du ønsker, bare du kører dem frem til 
vejskel inden kl. 06:00 på tømmedagen.  
 

• Vi tilbyder SMS-påmindelse dagen inden beholderne tømmes 
 

• Vil du have permanent placering på egen grund, så orientér jer i 
kravene til adgangsforhold på rudersdal.dk/sorter 

– Bla. må der max. være 20 meter til skel mod vej 

– Underlaget skal være af fast belægning svarende til fliser/asfalt 

– M.v. 



INSPIRATION 



HVAD MED MADAFFALD? 

 

• EU krav om sortering af madaffald inden 2023  

• Drøftelser og undersøgelser om afsætningen er i gang 

• Der foreligger endnu ikke en konkret politisk beslutning om 
beholdertype og udrulning 

 

 



KLIMASIKRING AF 

KLOAKSYSTEMET 

  

 



NÅR DET REGNER… 



Afløbssystemets struktur 
• Brun – fælleskloak, blandet 

spildevand og regnvand 
• Grøn – separatkloak 

spildevand/regnvand adskilt 
• Blå – kun husspildevandskloakeret 

Der sker overløb (fra fælleskloak) 94 
steder i Rudersdal til vandløb, søer og 
havet 

NUVÆRENDE KLOAKSYSTEM  



• Mange kloakker er anlagt i 1920-1960’erne - kloakker holder i gennemsnit 70 år 
• Gamle kloakker har flere brud og utætheder, som skaber gode forhold for rotter 
• Der er sket fortætning  og udbygning af byområderne siden kloakkerne blev lagt 
• Med klimaforandringerne stiger problemerne med overløb og oversvømmelser 

Grøn = God tilstand 
Gul = Ringe tilstand 
Rød = Dårlig tilstand 
(behov for øjeblikkelig 

vedligeholdelse) 

KLOAKKERNES ALDER OG STAND 



KLIMASIKRING OG RENOVERING AF 

KLOAKSYSTEMET  

  • Regnvand og spildevand 
skal håndteres for sig 
 

• Nye løsninger er 
nødvendige; 

       - separatkloakering 
       - overfladeløsninger 
       - bassiner 

 
• 12 områdeplaner for 

hele kommunen   
 

• De første 3 områder  
Øverød, Holte og 
Dronninggård i 2020  
 
 



 
KLOAKKERNE ER OGSÅ DIT ANSVAR 

 

- DE HAR OFTEST SAMME ALDER OG STAND SOM DEM I VEJEN  



KYSTBESKYTTELSE 

I  

RUDERSDAL KOMMUNE 



HVORDAN BESKYTTER JEG MIN 

GRUND? 

 

• Havet stiger, og stormflod og  
oversvømmelser som Bodil 2013 vil  
forekomme oftere. 

 

• Du skal som grundejer søge kommunen 
om tilladelse til at anlægge 
kystbeskyttelse 
 

• Kommunen har udarbejdet en  
kystforvaltningsplan til at  
vejlede og give tilladelser  
ud fra.  

SANDFODRING HØFDE BØLGEBRYDER 



NYE OVERSIGTSKORT OG ANBEFALINGER 

KYSTFORVALTNINGSPLAN = RAMME FOR HVORDAN DU BØR BESKYTTE DIG MOD 

OVERSVØMMELSE OG EROSION, OG UNDER HVILKE HENSYN 

 

SE MERE PÅ RUDERSDAL.DK/KYSTBESKYTTELSE 

EROSIONSDATA OVERSVØMMELSEDATA KYSTENHED M. RAMME 

+ = 



HVEM GØR HVAD? 

 

• Kommunen sikrer egne og offentlige 
arealer og infrastruktur 
 

• Bolig-/lodsejere sikrer egen matrikel 
 

• Kommunen anbefaler og kan stille krav 
om fælles projekter 
 

• Tilladelse gives under hensyn til  
behovet for kystbeskyttelse, økonomi,  
offentlighedens adgang, natur, m.v. 



PLANSTRATEGI 

OG NYE PROJEKTER 
i  

Rudersdal Kommune 



 
• Nationalt MÅL om 50 % 

genanvendelse af affald i 
2022 

 
• Vi skal have mere 

genanvendelse af ressourcer 
i Rudersdal 

PLANSTRATEGI – 6 TEMAER 



NY LOKALPLAN 264 OM BEVARING 

Temalokalplan for 
bevaringsværdige bygninger og 
de røde porte 



NY LOKALPLANER FOR UDSTYKNING 

I TRØRØD OG HOLTE 

 

Tillæg til eksisterende lokalplaner for åben lav 
boligbebyggelse 

 

Formålet er at sikre at fremtidige grunde får en 
hensigtsmæssig form samt  
at bevare områdernes åbne og grønne karakter 

 

Nye udstykninger må ikke bryde med den eksisterende 
matrikel- og bygningsstruktur 



NYE BOLIGPROJEKTER 

1 Furesøkolonien 

2 Henriksholm 

3 Frejasvej 

4 Egebækvej 

5 Piberødhus 

6 Gl. posthus 

7 Hovedgaden 8 

4 
1 

5 
6 7 

2 

3 



FURESØKOLONIEN 

Bistrup 



HENRIKSHOLM 

Vedbæk 



FREJASVEJ 



EGEBÆKVEJ 2 



PIBERØDHUS 

Ebberød 



DET GL POSTHUS 

Birkerød 



HOVEDGADEN 8 

Birkerød 

 



GRØNNE HEGN 

Hvad gør vi i  

Rudersdal Kommune 



IGANGVÆRENDE  

LOVLIGGØRELSESSAGER 

Søllerød 

Igangværende sag 

Fast hegn er blevet lavere, og 

afventer plantning af levende hegn i 

november 2019. 

Søllerød 

Sag er oprettet og afventer behandling. 

Klage er modtaget d. 26.09.2019. 

Øverød 

Igangværende sag 

Fast hegn i landzone og delvist indenfor 

en fredning. 



AFSLUTTEDE  

LOVLIGGØRELSESSAGER 

Birkerød 

Lovliggjort ved nedrivning af fast 

hegn, og plantning af levende hegn. 

Søllerød 

Lovliggjort ved plantning af levende 

hegn foran fast hegn. 

Søllerød 

Lovliggjort ved flytning af fast hegn, samt 

plantning af levende hegn. 



 

Folder om grønne hegn: 
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/47/he
gn_og_haekke_final.pdf 

STOP ULYKKEN – BRUG FOLDEREN 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/47/hegn_og_haekke_final.pdf
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/47/hegn_og_haekke_final.pdf
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/47/hegn_og_haekke_final.pdf


Nuværende serviceordninger 

B-ordningen dækker: 

• Reparation af slaghuller på asfaltarealer: En gang årligt 

• Fejning med maskine af kørebaner med fast belægning: Ca. 
fem gange årligt 

• Afbrænding af ukrudt langs kantsten: Ca. fem gange årligt. 

 

C-ordningen dækker: 

• Glatførebekæmpelse på kørebaner med fast belægning (som 
ved offentlige boligveje i vintervejklasse III) 

• Snerydning på kørebaner med fast belægning (som ved 
offentlige boligveje i vintervejklasse III). 

 



Nedlæggelse af kommunal ordning 

Ankestyrelsen: 

• Der er ikke hjemmel i Lov om private fællesveje til, at 
kommunen forestår arbejdet i regning for grundejerne.  

• Arbejdet SKAL udføres af private entreprenører når det 
er en serviceaftale. 

 

Vejlaug / Forpligtende grundejerforening 

• Aftalepart skal have mandat til aftale med entreprenør 

• Aftale indgås direkte mellem vej(e) og entreprenør 

• Betaling sker mellem aftalepart og entreprenør 

 



Det sker fremadrettet 
Rudersdal Kommune: 

• Støtte til etablering af aftaler om vej- og vinter-service 

• Dialog med repræsentanter for grundejerforeninger om 
fællesudbud 

• 31 grundejerforeninger/vejlaug m.m. har meldt positivt 
tilbage for et fællesudbud. 

2020 forår: 

Udarbejdelse af fællesudbud for vinterservice og vejservice 

2020 sommer 

Indhentning af tilbud og fremsendelse heraf til interesserede  
vejlaug/grundejerforeninger 

2020 efterår 

Indgåelse af aftaler mellem vejlaug/grundejerforeninger og 
fælles entreprenør. 

 



 

Eventuelt ? Eventuelt ? 



 

Skriv til hhmo@rudersdal.dk 



 

Tak for i aften 


