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Velkommen til nyeste udgave af 
Grundejer!NFO der henvender 
sig til alle grundejere i Rudersdal 
Kommune. Infobrevet  udkommer 
fire gange om året - næste gang i 
december.

Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, 
og målet er at sætte fokus på aktuelle 
temaer, samtidig med at vi bringer 
andre historier af interesse for 
boligejere.

Denne gang sætter vi fokus på 
bekæmpelse af bjørneklo, ligesom 
du kan læse om klimasikring og 
forskønnelse i Trørød og arbejdet 
med en strategi for en ren og 
indbydende kommune. God læselyst!
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Et smukkere Holmebjerg blev udstillet

Et smukkere og mere levende lokalområde på Holmebjerg i Trørød 
samt en fornuftig håndtering af regnvandet. Begge dele er nu 
rykket betydeligt nærmere, efter Miljø- og Teknikudvalget har nik-
ket til projektet, som en stor gruppe beboere efterfølgende har 
kommenteret.

I projektet indgår nedsivningsanlæg, regnbede og øvrig beplantning samt ini-
tiativer, der skal sørge for, at bilisterne sætter farten ned.

Rudersdal Kommune præsenterede et projektudkast i slutningen af august 
på en udstilling på Holmebjerg. De mange beboere, som mødte op, kom med 
en lang række spørgsmål, kommentarer og forslag til bl.a. parkeringsforhold, 
trafiksikkerhed, vedligeholdelsen af de grønne fællesarealer og naturligvis 
selve udfordringen med regnvandet.

Næste skridt er at vurdere de mange input, hvorefter det endelige projekt skal 
beskrives i detaljer. Efter en udbudsrunde er det planen at komme i jorden 
sidst på året.

Beboere og kommune skal bl.a. finde en model for, 
hvordan man i praksis kan samarbejde om at holde de 
grønne områder vedlige, så kommunen udfører noget, 
og beboerne også selv gør en indsats for deres eget 
lokalområde.

Baggrund
I samarbejde med Rudersdal Kommune ønsker For-
syningen Allerød Rudersdal at afkoble regnvandet fra 
kloakken og i stedet lade det nedsive gennem jorden til 
gavn for miljøet.

Holmebjerg er valgt, dels fordi Rudersdal Forsyning 
havde planer om et underjordisk bassin, som kunne 

erstattes af nedsivning lokalt, dels fordi vejen ligger højt 
og sender regnvand til de lavere liggende områder. Det 
giver problemer ved kraftig regn, da kloakkerne ikke kan 
håndtere den større mængde af nedbør som følge af kli-
maforandringerne.

Samtidig bliver der flere og større arealer med fliser og 
asfalt, hvor vandet ikke kan sive ned.

Endelig er der ingen grund til, at næsten rent regnvand 
skal sendes i kloakken og videre til et rensningsanlæg, 
når det lige så godt kan sive til nyt grundvand.

• Se hele skitseprojektet på rudersdal.dk/klima

http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Natur/Klima/moeder_i_troeroed/udstilling_holmebjerg_290814.aspx


Strategi for et rent og indbydende Rudersdal 
præsenteres for grundejerforeningerne
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Grundejere ved offentlige veje 
(i byer og bymæssige bebyggelser) 
skal renholde fortovet ud for deres 
ejendom.

Det omfatter at:

• fjerne ukrudt
• feje arealer med fast belægning
• fjerne affald og andet, der er til 

ulempe for færdslen eller særligt 
forurenende

• renholde trapper til ejendommen
• renholde rabatter og nedløbsriste

Kommunen sørger for at renholde 
kørebaner, cykelstier samt offentlige 
parkeringspladser og stier.

Ud over ovenstående punkter skal 
grundejere på private fællesveje 
vedligeholde og reparere vejen ud for 
ejendommen.

Se folder om “Renholdelse af veje” på 
rudersdal.dk

Projektet handler om at udbrede de fælles, gode værdier, og her vil 
vi forsøge at engagere borgerne til i højere omfang at tage ansvar for 
deres eget område og dermed opleve et større ejerskab.

Borgernes egne opgaver afspejler typisk årstiderne og omfatter bl.a. 

• Renholdelse af fortove i forår og sommer
• Hækklipning i sommerperioden
• Rensning af nedløbsriste på private fællesveje i efteråret
• Saltning og snerydning gennem vinteren

Renholdelse og forskønnelse
Det handler om at holde tingene ved lige, så de ikke forfalder, bliver 
grimme og ikke længere fungerer, og så handler det naturligvis om at 
holde kommunen ren for affald og graffiti.

Projektet for et indbydende Rudersdal skal således ses i en bred be-
tydning - ikke kun som traditionel renholdelse, men også som for-
skønnelse og vedligehold af grønne områder.

En opgavefordeling kan f.eks. være, at medlemmerne af et vejlaug 
selv tager sig af beplantningen på deres vej, men hvor kommunen så 
dækker udgifterne til ”materialer”.

Den efterfølgende vedligeholdelse af det grønne areal kan man også 
sagtens forestille sig ske som et partnerskab mellem beboerne og 
kommunen.

I juni-udgaven af Grundejer!NFO slog Court Møller, formand 
for Miljø- og Teknikudvalget, til lyd for, at renholdelse af vores 
smukke og grønne kommune er et fælles ansvar, en fælles op-
gave.

Nu har udvalget arbejdet videre med en strategi for, hvordan de gode 
hensigter kan føres ud i livet. Strategien skal ses som et oplæg til, 
hvordan den samlede indsats kan styrkes - som et fælles ansvar 
borgere og kommune imellem. Kommunen udfører en masse ting, 
men borgerne må også selv tage ejerskab.

Strategien præsenteres for grundejerforeningerne på det årlige møde 
med kommunen torsdag 13. november på Birkerød Skole.

Slutmålet for strategien er, at det skal være trygt og attraktivt at 
færdes på veje, stier og i de grønne områder. Alle offentlige arealer 
skal fremstå velplejede, rene og indbydende.

- Samtidig ønsker vi at undgå den negative effekt i adfærden, som af-
fald, graffiti og manglende vedligehold kan give, understreger Court 
Møller. Affald avler mere affald så at sige, og når noget er dårligt 
vedligeholdt, kan det forstærke ligegyldigheden.

Gennem frivillige indsatser, kampagner og målrettede tiltag ønsker 
kommunen at motivere borgerne til at tage del i indsatsen for at nå 
de fælles mål. Både 2014 og 2015 bliver således præget af en massiv 
informationsindsats.

De gode, fælles værdier
- Det er vigtigt at understrege, at projektet ikke handler om at spare 
eller flytte opgaver fra kommunen til borgerne, siger Court Møller. 

Renholdelse 
af fortov

http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Veje_trafik/Veje/Renholdelse_af_veje_og_stier.aspx


Tidlig bjørneklo
kom bag på
mange husejere
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På grund af det varme vintervejr var 
bjørnekloen tidligt på færde i år, og det 
kom bag på mange husejere, er oplevel-
sen i Natur, Park og Miljø hos Rudersdal 
Kommune.

- 2014 var et usædvanligt år for bjørneklo med 
en meget tidlig start på vækstsæsonen, som 
begyndte allerede i februar - en måned før nor-
malt, forklarer natursagsbehandler Camilla 
Bruun Manscher.

Det betyder, at bjørnekloen er blevet meget stor 
meget hurtig. Dermed har mange ikke nået at 
komme i gang med den tidlige indsats, som gør 
det langt lettere at bekæmpe den uvelkomne 
plante.

Indsatsplan sætter rammen for kampen
Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret en ny og 
mere omfattende indsatsplan, der sætter ram-
men for kampen mod bjørneklo: Kommunen gør 
en indsats, og tilsvarende er private grundejere 
forpligtet til at sætte ind mod planten.

Der skal bekæmpes i hele kommunen, grund-
ejeren skal starte inden 1. maj og fortsætte gen-
nem hele vækstsæsonen. Gennem denne indsats 
sikrer man, at ingen planter når at sprede frø.

Tilsvarende bekæmper kommunen bjørnekloen 
på de kommunale arealer og har desuden bl.a. 
ansvaret for at føre tilsyn og løbende sikre et 
overblik over indsatsen.

- Det er vigtigt, at man reagerer, før den bliver 
ret meget større end ca. en meter, fortsætter 
Camilla Bruun Manscher. Hun råder grundejere 
med bjørneklo til at begynde, så snart frosten 
er gået af jorden, for bjørneklo er noget af det 
første til at skyde op. Selv om der fortsat er sne, 
vokser den, blot frosten er væk.

Starter man bekæmpelsen tidligt, slipper man 
for at skulle forholde sig til en fuldvoksen 
bjørneklo, der måske allerede er begyndt at 
sætte frø, hvilket dette år allerede skete i juni.

Læs mere næste side



I foråret vedtog kommunalbestyrelsen en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørne-
klo, der skal styrke kampen. Planen beskriver bl.a., hvilke forpligtelser kommunen og 
grundejerne har.

F.eks. skal en grundejer med bjørneklo i haven starte bekæmpelsen allerede senest 1. 
maj (mod tidligere 5. juni) og fortsætte sin indsats hele vejen gennem vækstsæsonen.

Nyt i indsatsplanen er det også, at hele kommunen nu er udpeget som indsatsområde.

• Læs mere på rudersdal.dk/bjoerneklo hvor du bl.a. finder tips og tre små instruktions-
videoer.

Ny indsatsplan mod bjørneklo

Travl sæson med mange besøg og tilsyn
Bjørnekloens tidlige ankomst har også sat sit præg på den indsats, Rudersdal Kommune har 
gennemført, der i forvejen er øget markant som følge af den nye indsatsplan.

Forvaltningen har besøgt omkring 40 grundejere, hvoraf en snes er nye i bjørneklo-sammen-
hæng, fordi tilsynet nu skal dække hele kommunen.

- Vi har gennemført 76 tilsyn i år mod 45 sidste år, siger Camilla Bruun Manscher videre. 
Fordi der er ændret så meget i år, har vi valgt at køre en meget blød og dialogbaseret linje, 
hvor vi ikke har udstedt påbud om at fjerne bjørneklo eller foretaget politianmeldelse, men vi 
skærper tonen næste år.

Mange henvendelser via ”Gi’ os et praj”
Mange borgere er begyndt at bruge muligheden for at indmelde bjørneklo via ”Gi’ os et praj” - 
enten på hjemmesiden eller i marken fra en smartphone.

- Vi har fået 65 anmeldelser på denne måde, nogle kendte vi i forvejen, mens andre bestande 
var nye, siger Camilla Bruun Manscher. Det er godt, at borgerne i stigende grad bruger de 
digitale muligheder, for vi får et bedre overblik over, hvor i kommunen der er bjørneklo, og 
dermed kan vi styrke vores fælles indsats.

Som led i den løbende dialog stod Rudersdal Kommune i foråret for et arrangement, hvor 
borgere kunne kombinere en hyggelig aften i naturen med praktisk info om bjørneklo og de 
mest effektive midler til bekæmpelse.

- Arrangementet var en god måde at møde borgerne, så vi forventer klart at gentage det 
næste år, siger Camilla Bruun Manscher.

Miljø- og Teknikudvalgsformand Court Møller tog en god tørn med, da Rudersdal Kommune i foråret inviterede til en 
demonstration i bekæmpelse af bjørneklo. På billedet ses også Pernille Schleisner fra den frivillige naturplejegruppe 
Maglemosens Naturplejeforening.

På rudersdal.dk/bjoerneklo 
kan du bl.a. finde tre små 
instruktions-videoer.
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http://www.rudersdal.dk/bjoerneklo


Omlægningen af Vasevej er nu så langt fremme, at pro-
jektet er gået ind i sin 6. og sidste fase. Den omfatter 
strækningen fra omkring nr. 63 til nr. 69 og er således 
på vej ind i Bistrup-delen af Vasevej for at slutte på den 
anden side af jernbanen.

Projektet overholder den overordnede tidsplan og forventes 
færdigt ultimo november 14. Herefter resterer kun det endelige 
slidlag, der først lægges på til foråret.

Aktuelt arbejdes på mange fronter: Der ryddes og flyttes jord, 
der asfalteres, der arbejdes med de enkelte matrikler (over-
kørsler m.v.) og meget andet.

En meget vigtig del af projektet er at flytte vejens forløb to steder 
(se ill.), så svingene bliver blødere.

Entreprenøren har lagt asfalt på det ene sted, nærmest Holte, 
mens man nu arbejder med det skarpe sving i Vasevejs nordlige 
punkt.

To erstatningsbiotoper er nu etableret
Som led i omlægningen etableres såkaldt ”erstatningsnatur” 
eller ”erstatningsbiotoper”, idet der nedlægges moseareal og 
et vandhul på tilsammen 3095 m2, som erstattes af fire nye om-
råder på i alt 4590 m2.
 
De nye arealer består af vandhuller med mose omkring sig og 
etableres, hvor der er naturlige lavninger i landskabet og evt. i 
nærheden af eksisterende vandhuller.

Status er, at de første to erstatningsbiotoper nu er etableret, 
dels ved Comwell, dels ved Vasevej nr. 25.

Vasevej lukket frem til 10. oktober
Pga. de trafikale udfordringer på Vasevej har kommunen i sam-
arbejde med politiet besluttet at lukke Vasevej for gennemkørsel 
for alle trafikanter, inkl. bus 334.

Bussens rute er omlagt, og det kan man læse mere om på Mo-
vias hjemmeside.

Vasevej er lukket til og med torsdag 9. oktober. Beboer- og ar-
bejdskørsel er tilladt.
 
Forbuddet mod gennemkørsel gælder både fra Holte- og Bis-
trup-siden, og der er spærret for gennemkørsel fra jernbane-
broen og til Kongevejen.

Samtidig er lyssignalet i krydset Kongevejen / Vasevej slukket 
i samme periode. Det er gjort for at sikre en bedre afvikling af 
trafikken på Kongevejen.

Gadelys retableres
Til sidst kan nævnes, at DONG er i fuld gang med at genetablere 
gadelyset, hvor der pr. medio september var opsat ca. 15 nye 
lysmaster.

• Læs mere på rudersdal.dk/vasevej

Vasevej-projektet 
på vej ind i 
sin sidste fase
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På billedet ses den nye 
vejføring t.v., mens den 

eksisterende vej ligger t.h.

http://www.rudersdal.dk/vasevej


Årets istandsættelser af private fælles-
veje er ved at være til ende, den sidste 
asfalteres efter efterårsferien, og allere-
de nu kigges frem til næste år, hvor ca. 
25 veje står for tur.

Rudersdal Kommunes eksperter i private 
fællesveje er godt i gang med at forberede et 
informationsmøde med de relevante grund-
ejerforeninger el. repræsentanter for de pågæl-
dende veje.

Mødet, som vil finde sted i starten af det nye år, 
er en tilbagevendende begivenhed, som giver 
god mulighed for en konstruktiv dialog.

- Vi har gode erfaringer med disse møder, siger 
landinspektør Christian Weile Lehm, Vejafdelin-
gen i Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune. De 
er med til at afdramatisere processen omkring 
den istandsættelse, der skal finde sted, fordi vi 
stille og roligt fortæller den enkelte grundejer-

forening. hvorfor netop deres vej er i søgelyset, 
hvad der kommer til at ske, hvorfor de nu skal 
have en regning, og hvilke muligheder man har i 
forløbet.

Han er glad for den kvalificerede debat, der op-
står:

- Folk er godt informerede og velforberedte, 
konstaterer han.

På møderne prøver Rudersdal Kommune at give 
så meget information som muligt om, hvad der 
foregår i ”maskinrummet”, altså i processen når 
en vej skal istandsættes.

Det gælder også viden om, hvem de forskellige 
aktører er, for ud over beboerne selv kan der 
være mange parter afhængig af den konkrete 
opgave: Rådgiver, entreprenør, kloakmester, 
Forsyningen, kommunen, ledningsejere m.fl.

God dialog om private fællesveje Tjek din affaldsordning – inden 
ejendomsskattebilletten udsendes

Såvel Miljø- og Teknikudvalget som Bycenterudvalget vil nu arbejde for en 
parkeringsring, der skal gøre det lettere for bilister, der gerne vil handle i 
Birkerøds bymidte, at finde en p-plads.

Skilte anbragt strategiske steder uden for p-ringen (de røde prikker på kortet t.v.) skal 
vise, hvor der er p-pladser, og hvor mange der er.

Det foreslås, at parkeringsringen etableres på forsøgsbasis i et år på følgende veje: Fra 
Stationsvej via Hængekøjen til Majpladsen, hvor strækningen vil være ensrettet, og vi-
dere til Henrik Gerners Vej, Johan Mantzius Vej, Vilhelm La Cours Vej, Søndervangen og 
Teglporten til Stationsvej.

Lettere at finde en p-plads i Birkerød Bymidte
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På kommunens hjemmeside kan du nemt tjekke, hvilken størrelse affalds- 
beholder du har, og hvor mange tømninger du har tilmeldt.

Stemmer det ikke overens med de faktiske forhold, kan du ændre det ved at benytte for-
mularen på kommunens hjemmeside. Fordelen ved at bruge formularen er, at din ændring 
bliver behandlet hurtigere. 

Pengene
Ændringer i din affaldsordning, som træder i kraft inden 25. oktober 2014, vil fremgå af - og 
blive reguleret via - din ejendomsskattebillet for 2015. Denne udsendes senere på året.

Men selv om man ikke vil ændre ved sin(e) affaldsordning(er), kan det være en god idé alli-
gevel at gå ind på hjemmesiden for at se, hvilke ordninger man har.

Det er Teknik og Miljøs oplevelse, at en del borgere først får overblikket over deres affalds-
ordning, når de har modtaget deres ejendomsskattebillet. Men ændringer, der foretages 
efter 25. oktober 2014, vil først fremgå af det efterfølgende års (2016) ejendomsskattebillet.

Derfor er 25. oktober 2014 altså sidste frist for at foretage ændringer, der skal nå at komme 
med på ejendomsskattebilletten for 2015.

http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/By_bolig/Affald/Husholdningsaffald/Affaldsstativ_Til_og_afmelding_samt_koeb.aspx
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Det store arbejde med at omlægge Helsingør-motorvejen fra fire-seks spor mellem Hørsholm S 
og Gl. Holte er gået ind i en ny fase. Hen over sommeren er der sket en række ændringer, og her 
er et overblik over de vigtigste:

Tilslutningsanlæg nr. 11, Sandbjerg, Gøngehusvej
Broen over motorvejen og rampen med tilkørsel nordpå er nu lukket, dog holdes rampen mod København åben 
et års tid. Skal man nordpå, kan man benytte tilslutningsanlæg 12, Elleslettegårdsvej. Fra juli 2015 lukkes ram-
perne permanent, og dermed vil trafikbelastningen på Gøngehusvej blive mindre.
 
Tilslutningsanlæg nr. 12, Elleslettegårdsvej
Her er en ny rampe mod nord blevet åbnet, og man kan naturligvis stadig køre sydpå. Dermed er anlægget nu 
fuldt udbygget. Bemærk: Man kan kun tilgå den nordlige rampe mod Helsingør fra østsiden, ikke vestfra.
 
Tilslutningsanlæg nr. 13, Øverødvej / Langhaven
Den sydvendte rampe er nu lukket, mens den sidste tredjedel af den nye bro, der fører Øverødvej / Langhaven 
over motorvejen, bygges. Skal man mod København, kan man i stedet benytte Elleslettegårdsvej eller Skods-
borgvej. Der vil være skiltet med en omkørselsrute for at komme på motorvejen ved Øverødvej / Langhaven. 
Samtidig har Vejdirektoratet genåbnet den nordvendte rampe, som har været lukket, mens de første to tredje-
dele af den nye bro blev bygget.
 
Gammel Holtevej åbnet igen
Efter at have været spærret for bilister m.fl. pga. ombygning af broen er Gammel Holtevej nu åbnet igen under 
motorvejen.

Bro ved Egebækvej er forsinket
Arbejdet med at færdiggøre broerne på Helsingørmotorvejen er forsinket, og efter broen over Egebækvej er 
kollapset, er situationen selvsagt ikke forbedret.

I skrivende stund er der endnu ingen afklaring på forholdene omkring den sammenstyrtede bro, her må hen-
vises til dagspressen.
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Vi vil gerne  
leje med dig  

– vil du leje os?

Ja Måske Nej

Vi har lokaler der rummer   
6 – 600 personer, rigeligt med 
gratis p-pladser, lys, lyd og service 
 i verdensklasse. 
Vi lejer allerede med bl.a. TDC, 
Rotary og Furesø Golfklub.    
– skal vi også leje med dig?

Ring til kunstnerisk leder  
Asger Ahn 72 68 56 41  
for din næste lejeaftale

Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk

... et koncert- og kulturhus der  
gerne vil lejes 

Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød      
3 min. fra Birkerød Station

Mantzius.Rudersdal.dk


RUDERSDAL  
KOMMUNE

Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00 
Fax 46 11 00 11
rudersdal@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Teknik og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf. 46 11 23 00 U
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