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1 INDLEDNING 

Rødovre Kommune har udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2022. Sideløbende 

er der gennemført en miljøvurdering af planforslaget, således at der i planfor-

slaget er taget hensyn til de miljøforhold, der er vurderet at kunne blive væ-

sentligt påvirket af planen. Miljøvurderingen sker i overensstemmelse med mil-

jøvurderingsloven og omfatter således en vurdering af planens indvirkninger i 

forhold til det brede miljøbegreb, der er defineret i loven. 

2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2022 

Kommuneplanen udtrykker Kommunalbestyrelsens visioner og mål for kommu-

nens samlede udvikling for en 12-årig periode. Med udgangspunkt i den politi-

ske vision ”Rødovrestrategi 2020” er kommuneplanen revideret med fokus på 

bæredygtig byudvikling. De overordnede temaer i Kommuneplan 2022, der 

udspringer fra temaerne i Rødovrestrategien 2020 er følgende: 

Byudvikling af de tre områder:  

 Bykernen 

 Rødovre Syd 

 Valhøj erhvervskvarter  

Fokusområder:  

 Områderne omkring de gennemskærende veje  

 Kolonihaveområderne. 

Derudover er bæredygtig udvikling inden for de fem aspekter: demokrati, miljø, 

økonomi, kultur og det sociale område et gennemgående tema. Inden for de 

forskellige aspekter drejer det sig bl.a. om indsatsområderne: 

 Natur og biodiversitet i byen (miljø) 

 Klimatilpasning som en attraktiv del af bybilledet (miljø) 

 God fremkommelighed for alle trafikarter (miljø) 

 Metro og letbane til Rødovre (miljø) 
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 Bæredygtige og genanvendte materialer i nybyggeri og renoveringer 

(miljø) 

 Plads til fordybelse (kultur)  

 Omsorg for bygningskulturen (kultur) 

 Byrum med kunst og arkitektur (kultur)  

 Boliger til alle (social) 

3 PLANGRUNDLAG 

Med udgangspunkt i den politiske vision ”Rødovrestrategien” er Kommuneplan 

2018 revideret med fokus på bæredygtig byudvikling. 

Rødovre er en del af Region Hovedstaden, og planlægningen af kommunen skal 

forholde sig til en lang række planer og retningslinjer. 

I dag er det Indenrigs- og boligministeriet ved bolig- og planstyrelsen, der ud-

stikker de overordnede retningslinjer for landsplanlægningen. Det er så kom-

munernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til 

fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner. 

Visionen i Kommuneplan 2022 vurderes at være i overensstemmelse med Fin-

gerplan 2019, Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet, Regio-

nal vækst- og udviklingsstrategi og Landsplanredegørelse 2019. 

Kommuneplan 2022 er en fuld revision af Kommuneplan 2018. Planen vil såle-

des efter endelig vedtagelse erstatte Kommuneplan 2018. 

4 SCREENING OG SCOPING 

Den indledende screening og scoping er gennemført med udgangspunkt i det 

brede miljøbegreb, jf. lovens § 1 og bilag 1, punkt f. 

Miljøscreeningen og scopingen af planen viser, at der kan være væsentlige ind-

virkninger på miljøet i forhold til følgende fire parametre: 

 Ændring af rammer for bebyggelsers omfang 

 Ændring af anvendelser 
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 Infrastrukturanlæg – BRT (Bus Rapid Transit) og de gennemskærende 

veje 

 Kulturarv 

Miljøvurderingen er derfor afgrænset til at omfatte netop disse fire parametres 

indvirkning på miljøet. 

Screeningen og scopingen (afgrænsningen af miljøvurderingen) har været i hø-

ring hos relevante myndigheder og interessenter. Bemærkningerne har givet 

anledning til enkelte præciseringer. 

5 MILJØVURDERINGENS DETALJERINGSGRUNDLAG 

Miljøvurderingen har en detaljeringsgrad, der er i overensstemmelse med 

Kommuneplan 2022’s planlægningsniveau. Miljøvurderingens indhold, kvalitet 

og omfang tager afsæt i kommuneplanens detaljeringsniveau, og hvad der med 

rimelighed kan forlanges med udgangspunkt i den aktuelle viden og ved brug af 

gængse metoder. 

Miljøvurderingen af de afgrænsede fire parametre sker på baggrund af eksiste-

rende, tilgængeligt materiale, herunder gældende plangrundlag, temaplaner, 

tilgængeligt GIS-data, materialet på referencelisten samt øvrigt tilgængeligt 

materiale. 

6 MILJØVURDERINGENS LOVGRUNDLAG 

Miljøvurderingen har hjemmel i Lov om miljøvurdering af planer og program-

mer (LBK nr. 973 af 25/6/2020), der har til formål at sikre et højt miljøbeskyttel-

sesniveau og bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedta-

gelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt. 

I loven stilles krav om, at visse planer og programmer, som tilvejebringes i med-

før af lovgivning, skal miljøvurderes. Det gælder, når planen muliggør anlægstil-

ladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, når planen kan påvirke 

internationale naturbeskyttelsesinteresser, eller hvis planen på baggrund af en 

screening vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Ved planrevisioner er 

kun ændringer omfattet af miljøvurderingskravet. Rødovre Kommune har af-

gjort, at der skal gennemføres en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 

2022. 
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Miljøvurderingen er udarbejdet i overensstemmelse med lovens § 7, hvor der 

stilles krav til selve miljørapportens indhold og afgrænsning. Som en del heraf 

har Rødovre Kommune forud for miljørapportens udarbejdelse lavet en af-

grænsning af miljøvurderingen gennem en screening og en scoping, der har 

været i høring hos berørte myndigheder. 

7 MILJØVURDERINGENS FEM FASER 

Når der er truffet afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurdering, 

indledes miljøvurderingsprocessen, der samlet set består af fem faser: 

Første fase bruges til at fastlægge indholdet af miljøvurderingen (scoping) og 

høre berørte myndigheder for at afdække relevant viden i arbejdet med miljø-

vurderingen. 

Anden fase består i selve miljøvurderingen og udarbejdelse af miljørapporten. 

Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse og vurdering af planens sandsynlige 

indvirkning på de miljøparametre, der er afgrænset ved den forudgående sco-

ping. Bilag 1 til loven angiver minimumskravet til rapportens indhold. Kravet til 

kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges og 

svarer til planens detaljeringsniveau. 

Tredje fase er høringsfasen, hvor offentligheden og berørte parter får mulighed 

for at udtale sig om planforslaget og miljøvurderingen. 

Fjerde fase består i planens endelige godkendelse eller vedtagelse, planmyndig-

hedens sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med offentliggø-

relsen af den vedtagne plan. 

Femte fase er den opfølgende overvågning af planens miljømæssige konsekven-

ser i overensstemmelse med et eventuelt overvågningsprogram, der fastlægges 

i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen med udgangspunkt i miljø-

vurderingen. 

8 IKKE-TEKNISK RESUMÉ 

Kommuneplan 2022 udtrykker Kommunalbestyrelsens visioner og mål for 

kommunens samlede udvikling for en 12-årig periode. Med udgangspunkt i den 

politiske vision ”Rødovrestrategien” er Kommuneplan 2018 revideret med fokus 

på bæredygtig byudvikling. 
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Miljøscreeningen og scopingen af kommuneplanen viser, at der kan være væ-

sentlige indvirkninger på miljøet i forhold til følgende fire parametre: 

 Ændring af rammer for bebyggelsers omfang 

 Ændring af anvendelser 

 Infrastrukturanlæg – BRT og de gennemskærende veje 

 Kulturarv 

Miljøvurderingen er derfor afgrænset til at omfatte disse parametre.  

0-alternativet er, at planforslaget ikke realiseres. Derved opretholdes det nuvæ-

rende plangrundlag uden vedtagelse af Kommuneplan 2022. 

 

9 ÆNDRING AF RAMMER FOR BEBYGGELSERS OMFANG 

I dette kapitel beskrives og vurderes ændringerne af rammebestemmelser for 

bebyggelsesomfang gældende for ejendommene ud til Rødovrevej, for koloni-

haveområderne samt for Milestedet (udpeget byudviklingsområde). 

I forbindelse med Kommuneplan 2018 blev bebyggelsesprocenten for alle par-

celhusområderne ændret fra 30% til 25% for, at områderne ikke fortættes, men 

i stedet for kan planlægges så de fremstår grønne og attraktive. For at områ-

derne langs Rødovrevej og kolonihaveområderne kan planlægges i sammen-

hæng med den øvrige udvikling af Rødovre, er omfangsbestemmelserne derfor 

ændret i rammebestemmelserne for disse bebyggelser. 

Rødovrevej: For de blandet bolig- og erhvervsområder ud til Rødovrevej gælder, 

at der for etageboliger og erhverv fastholdes en bebyggelsesprocent på 60%. 

For parcelhuse fastsættes bebyggelsesprocenten til 25%. For villalejligheder 

(åben-lav-huse med vandret skel) og tæt-lav sættes bebyggelsesprocenten til 

40%. Etageantal sættes til max 2 etager i alle områder.  

Kolonihaveområder: I Forslag til Kommuneplan 2022 hæves og ensrettes bygge-

retten for alle kolonihaveforeninger, så der bliver mulighed for modernisere og 

stadig fastholde området som et grønt område. Omfangsbestemmelserne giver 

overordnet set mulighed for at opføre bebyggelse op til 60 m2 inkl. lukket ter-

rasse og/eller redskabsskur. Den maksimale bebyggelse på et havelod svarer 

således til en bebyggelsesprocent på 15 for en gennemsnitlig kolonihavegrund 

på 400 m2. 
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Milestedet (byudviklingsområde Rødovre syd): For at imødekomme en udvikling 
som omfatter planer for nye almene boliger, seniorboliger og private boliger i 
byudviklingsområdet, er afgrænsningen og bebyggelsesomfanget for Ramme-
område 6F01 og 6F02 ændret. Ændringen muliggør den videre lokalplanlægning 
for matrikelnummer 8eæ og 8eø samtidig med at rammebestemmelserne op-
dateres og afgrænsningen justeres, så den så vidt muligt følger matrikelskel.  

Maksimal bebyggelsesprocent for 6F01 er ændret til 40 % for rammeområdet 
som helhed (tidligere 60% for den enkelte matrikel). Etagehøjde fastholdes til 
min. 2 maks. 17. 

Maksimal bebyggelsesprocent for 6F02 er ændret til maks. 45 % for rammeom-

rådet som helhed (tidligere maks. 250% for den enkelte grund). Etagehøjde 

fastholdes til maks. 9. 

9.1 Nuværende forhold 

For områderne ud til Rødovrevej, som er udlagt til blandet bolig- og erhverv, 
ligger både parcelhuse, etageboligbebyggelser og virksomheder. I Kommune-
plan 2018 er områderne udlagt til maks. 60% i bebyggelsesprocent og minimum 
2 etager. 

For kolonihaveområderne gælder i dag følgende rammer; for en enkelt have-
forening gælder en maks. bebyggelsesprocent på 15 % dog maks. 60 m2. For de 
resterende haveforeninger gælder flere steder en bebyggelsesprocent på maks. 
12,5 % og maks. 50 m2 og i en enkelt haveforening helt ned til, at man maksi-
malt må bygge op til 30 m2.  

I Kommuneplan 2018 er rammeområderne i Milestedet til blandet bolig og er-
hverv udlagt med en maks. bebyggelsesprocent på hhv 60, 250 og 300 og maks. 
Etager hhv. 17, 9 og 16. Eksisterende bebyggelse består helt overvejende af 
etageboliger, men også institutioner til områdets forsyning. 

 

9.2 0-alternativ 

0-alternativet er scenariet, hvor Kommuneplan 2022 ikke vedtages og der der-
med ikke differentieres i bebyggelsesomfang for de forskellige bygningstyper og 
anvendelser ud til Rødovrevej. 

Rødovrevej: Dette scenarie vil kunne medføre en uhensigtsmæssig fortætning 
af de pågældende områder, som ikke bidrager til målet om en grøn og attraktiv 
by.  

Kolonihaverne vil i 0-alternativet have forskellige byggeretter og udviklingen af 
ulighed vil fortsætte, hvilket ikke bidrager til målet om ensartethed og lighed 
blandt kommunens mange haveforeninger. 
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0-alternativet for Milestedet giver mulighed for en udvikling, som vil kunne for-
tætte området på en måde som ikke er i tråd med visionerne i Rødovrestrategi-
en. 

 

 

Milestedet 

 

9.3 Miljøvurdering 

Rødovrevej: Grønne gaderum og kvalitetsbyggeri samt fastholdelse af grønne 

rekreative arealer er vigtige faktorer i forbindelse med byudvikling i Rødovre. 

Det er målet at byen skal være grønnere, samtidig med at der fortsat er plads til 

udvikling af ny bebyggelse og modernisering af det eksisterende.  

Fastholdelse af en maks. bebyggelsesprocent på 60 og min. 2 etager for områ-

der ud til Rødovrevej vil kunne medføre, at de fortættes uhensigtsmæssigt. Dels 

da variationen af bebyggelsestypologier og anvendelse er en eksisterende kvali-

tet, som ønskes fastholdt og dels fordi mange af grundene langs vejen støder op 

til åben-lav boligområder, hvor det kan have en række konsekvenser for dem 

der bor der, hvis det eksisterende rives ned, og der bygges højere end to etager. 

Mange af grundene er små og efterlader derved ikke meget plads til gode 

udendørs opholdsrum og beplantning. Desuden vil omfangsbestemmelserne 

blive tydeligere for borgere og udviklere i forbindelse med modernisering og 

udvidelse af eksisterende byggeri. Nogle af konsekvenserne ved at fastholde de 

eksisterende rammer er:  
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 Rødovrevej vil miste den kvalitet variationen af bygningstypologier og 

anvendelse giver området i dag, hvis der ikke gives bedre muligheder 

for at fastholde de eksisterende forhold på de enkelte grunde 

 uklarhed omkring omfangsbestemmelser ved modernisering af eksiste-

rende bebyggelse/bygningstypologier. 

 begrænset luft og lys mellem husene 

 øgede indkigsgener til eksisterende åben-lav boligområder som græn-

ser op til de på gældende blandede bolig- og erhvervsområder 

 begrænset plads til beplantning som giver mindre grønne gaderum  

Kolonihaveområder: Fastholdelse af kolonihaveområderne som grønne rekrea-

tive arealer er i tråd med visionerne i Rødovrestrategien.  Ændringen fastholder 

områderne som grønne rekreative arealer, samtidig med at der sikres rum til 

udvidelse og ens byggeret for alle kolonihaveforeninger. Konsekvens ved at 

fastholde den eksisterende ramme 

 de eksisterende rammer er ikke tidssvarende og giver ikke ensartet 

plads til at modernisere, hvilket skaber en fortsat ulighed imellem de 

enkelte kolonihaveforeninger 

Milestedet: Ændring af omfangsbestemmelsen for to rammeområder svarer 

bedre til det omfang af bebyggelse, området reelt kan rumme i den fremtidige 

udvikling. Fastholdes nuværende omfangsbestemmelse, vil det kunne resultere 

i følgende konsekvenser: 

 markant mindre grønne arealer 

 en markant øget tæthed i området 

 udfordringer i forhold til tilpasning til området som udpeget kulturmiljø 

9.4 Anbefalinger 

Det anbefales, at Kommuneplan 2022 vedtages med de foreslåede ændringer af 

rammebestemmelser for bebyggelsernes omfang. Begrænsning på højde og 

differentieringen af bebyggelsesprocent i forhold til funktion og typologi forhin-

drer den uønskede fortætning uden at mulighed for udvikling langs Rødovrevej 

helt udelukkes. Ligeledes giver ændringen i højere grad klarhed i forhold til mu-
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ligheder for modernisering og udvidelse af eksisterende forhold. I forbindelse 

med byudvikling anbefales det desuden, at arealer ud til vejen gøres grønnere 

gennem beplantning som f.eks. træer, hække eller bede. 

Det anbefales også at de foreslåede ændringer af omfangsbestemmelser for 

kolonihaveområderne vedtages, så byggeretten bliver ens for alle, og gamle 

deklarationer kan opdateres med henblik på, at den rekreative kvalitet i områ-

derne fastholdes. 

Det anbefales at de foreslåede ændringer for Milestedet vedtages, så den frem-

tidige udvikling kan planlægges i tråd med visionerne i Rødovrestrategien, og 

med respekt for det eksisterende/kulturmiljøet. 

10 ÆNDRING AF ANVENDELSE 

I dette kapitel beskrives og vurderes ændringer af anvendelse for områder ud til 

Jyllingevej, Rødovrevej, Valhøj Erhvervskvarter (byudviklingsområde). 

Jyllingevej: Områderne ud til Jyllingevej er i dag udlagt til blandet bolig og er-

hverv, men består reelt af parcelhuse. I Forslag til Kommuneplan 2022 ændres 

de til åben-lav boligområder med en maks. bebyggelsesprocent på 25 og maks. 

2 etager (maks. 8,5 m).  Ændringer af anvendelse er foretaget på baggrund af 

samme ønske om at kunne fastholde/planlægge områderne i sammenhæng 

med den øvrige udvikling af Rødovre, hvor kvaliteter som luft og mulighed for 

beplantning mellem bygningerne fastholdes for at bidrage til en grøn og attrak-

tiv by. 

Rødovrevej: Eksisterende forhold, på de matrikler hvor der i dag ligger parcel-

huse/villaer, fastoldes ved at inkludere disse matrikler i boligområdet øst for 

(2B02). Bebyggelsesprocenten er her fastsat til maks. 25 og maks. 1½ etage. 

Ændringer af anvendelse er for de pågældende områder ud til Rødovrevej fore-

taget af samme årsag som ændringerne beskrevet ovenfor. Områderne hvor 

anvendelsen ændres, er reelt bestående af parcelhuse/villaer, og ønskes fast-

holdt som grønne attraktive parcelhus/villagrunde, som bidrager til et grønt 

gaderum på den pågældende strækning af Rødovrevej.   

Valhøj Erhvervskvarter: Med Forslag til Kommuneplan 2022 gives der mulighed 

for at omdanne en del af eksisterende erhvervsareal ud mod Korsdalsvej, og en 

del af erhvervsarealet ved prøven vandopsamlingsbassin ved Roskildevej til 

boligområder. For arealet ved Korsdalsvej bliver der desuden mulighed for etab-
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lering af idrætsformål. Omfanget af bebyggelsen er fastsat til henholdsvis 85 % 

og maks. 5 etager ud til Korsdalsvej (etageboliger og tæt-lav) og 40 % og maks. 2 

etager i boligområdet ved Prøven/Roskildevej (tæt-lav). I rammeområde 4E05 

som også ligger ud til Korsdalsvej gives der ud over erhverv også mulighed for 

kulturformål og idrætsformål (rammeområdet gives en specifik anvendelse 

kaldet: ”Erhverv - byomdannelsesområde” som giver mulighed for disse formål). 

10.1 Nuværende forhold 

Ud til Jyllingevej er områderne udlagt til blandet bolig- og erhverv, men består 

reelt af parcelhusgrunde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 60% og 

minimum 2 etager. 

Ud til Rødovrevej, er områderne udlagt til blandet bolig- og erhverv. Her ligger 

både parcelhuse, etageboligbebyggelser og virksomheder. Bebyggelsesprocen-

ten er fastsat til maks. 60% og minimum 2 etager. 

I Valhøj Erhvervskvarter er området udlagt til erhvervsområde med en bebyg-

gelsesprocent på maks. 80 og maks. 2 etager (8,5 m). Arealet ud til Korsdalsvej 

består bl.a. af lettere fremstillingserhverv, engros- og lagervirksomhed et ned-

lagt bilsyn samt Rødovre Kommunes genbrugsstation, som flytter til Islevdal 

Erhvervskvarter. Det øvrige erhvervsområde består af virksomheder hovedsage-

ligt indenfor bygge- og anlægsbranchen, kontor- og serviceerhverv samt lettere 

fremstilling og håndværk. I området omkring prøven Regnvandsbassin ligger 

boliger i tilknytning til erhverv. 

10.2 0-alternativ 

0-alternativet er scenariet, hvor Kommuneplan 2022 ikke vedtages og anven-

delserne derved ikke ændres. 

Jyllingevej og Rødovrevej: I dette scenarie vil kommunen have begrænsede 

muligheder for at begrænse en uønsket fortætning i de pågældende områder.  

Valhøj Erhvervskvarter: Områdets erhvervsaktiviteter vil i de ændrede områder 

kunne fortsætte som hidtil. 
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Åben-lav bebyggelse langs Jyllingevej. 

10.3 Miljøvurdering 

Boligudvikling og attraktive grønne gaderum er vigtige faktorer i Rødovre.  

Fastholdelse af eksisterende anvendelser i de foreslåede områder vil ikke give 

mulighed for at fremme og planægge for de ønskede byudviklingspotentialer og 

kvaliteter, der ønskes i Rødovre. For områderne ud til Jyllingevej og Rødovrevej 

henvises til pkt. 9.3 (miljøvurdering for ændring af rammer for bebyggelsers 

omfang). 

Fastholdelse af erhvervsformål på arealerne udlagt til bolig i Valhøj Er-

hvervskvarter, vil fortsætte den erhvervsaktivitet der er i området i dag. På are-
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alet hvor genbrugsstationen ligger vil der f.eks. (når genbrugsstationen flytter til 

Islevdal Erhvervskvarter) kunne etableres erhverv, som i den øvrige del af det 

pågældende rammeområde. Det betyder at de ønskede udviklingsmuligheder i 

Rødovrestrategien ikke vil kunne udmøntes i fremtidige lokalplaner. 

I området omkring Prøven/Roskildevej vil dette scenarie fastholde erhvervsakti-

vitet i et område som i højere grad lægger op til at det omdannes til bolig. Dels 

på grund af allerede eksisterende boliger i og omkring området, og dels på 

grund af en bedre udnyttelse af områdets rekreative potentiale omkring Prøven 

regnvandsbassin. 

10.4 Anbefalinger 

Det anbefales, at Kommuneplan 2022 vedtages med de foreslåede ændringer af 

anvendelser i de pågældende områder, så det bliver muligt at planlægge i hen-

hold til de byudviklingsvisioner og indsatsområder der forventes gennemført i 

henhold til Rødovrestrategien.  

11 INFRASTRUKTURANLÆG – BRT OG DE GENNEMSKÆRENDE 

VEJE 

I dette kapitel beskrives og vurderes ændringer vedrørende infrastrukturanlæg -  

BRT og de gennemskærende veje. 

BRT - Bus Rapid Transit, tilføjes til Kommuneplan 2022, hvor der udlægges 

transportkorridorer iht. forventningerne for mulige traceer af en BRT-linjeføring 

langs Tårnvej.  
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BRT linje 200S Gladsaxe Trafikplads-Avedøre Holme, august 2020 

 

Desuden beskrives og vurderes ændringerne vedrørende de gennemskærende 

veje (Slotsherrensvej, Roskildevej, Jyllingevej og Tårnvej). De gennemskærende 

veje tilføjes til Kommuneplan 2022, hvor der i retningslinjerne beskrives udvik-

ling af vejenes udformning og indtryk samt placering og udformning af bygnin-

ger og anlæg langs de gennemskærende veje, så disse medvirker til forskønnel-

sen af byrummet langs de gennemskærende veje. 
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Prioriteringskatalog for de gennemskærende veje i Rødovre Kommune, 22.09.2021 

11.1 Nuværende forhold 

I Kommuneplan 2018 er er ikke nogen retningslinjer for, hvor en mulig BRT linje 

kan ligge i Rødovre. 

Der er desuden ikke nogen retningslinjer for, hvor og hvordan der skal arbejdes 

med udvikling af de gennemskærende veje og bygninger eller anlæg langs dem. 
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11.2 0-alternativ 

0-alternativet er scenariet, hvor Kommuneplan 2022 ikke vedtages. Et BRT-an-

læg medfører, at der kan søges om at være en del af forsøgsordningen, hvor 

området ved udvalgte stoppesteder kan opnå status som stationsnært kerne-

område, når BRT’en er anlagt. 

0-alternativet er scenariet, hvor Kommuneplan 2022 ikke vedtages. Dermed 

fastsættes ikke retningslinjer for de gennemskærende veje ift. forskønnelse, 

begrønning, klimasikring, tryghed, trafiksikkerhed og fremkommelighed. 

11.3 Miljøvurdering 

Kommuneplan 2022 sætter retningslinjer for, hvor en mulig BRT linje kan ligge i 

et tracé langs Tårnvej i Rødovre. 

BRT er en forbedring af den kollektive transport, som følger buslinje 200S nu-

værende linjeføring mellem Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme. En BRT 

omfatter, at busserne kører med højere frekvens og i eget tracé i vejarealet. 

Samtidig med køretids- og regularitetsforbedringer vurderes BRT-linjen at give 

et øget opland og et klart kvalitetsløft af kørekomfort, stationer og materiel. 

Det vurderes samlet at understøtte en markant passagerfremgang på hele BRT-

strækningen med op til 3.100 påstigere på hverdage, en køretidsbesparelse på 

gennemsnitlig 12 min. og en reduceret forsinkelse i myldretiden på 3-4 minut-

ter. 

Kommuneplan 2022 sætter retningslinjer for, at de gennemskærende veje i 

Rødovre (Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej) skal forskønnes og 

begrønnes med fokus på biodiversitet, klimasikring, tryghed, trafiksikkerhed og 

fremkommelighed. Samtidig skal der iværksættes tiltag, der kan reducere støjen 

langs vejene og bygninger og anlæg langs de gennemskærende veje skal place-

res og udformes, så de medvirker til forskønnelsen. 

Alle delelementerne i disse tiltag vil have betydning for byrummet, heraf reduk-

tion af støj- og trafikgener samt medvirke til øget biodiversitet i Rødovre. 

11.4 Anbefalinger 

Det anbefales, at Kommuneplan 2022 vedtages med udpegning af transportkor-

ridorer iht. forventningerne for mulige traceer af en BRT-linjeføring langs Tårn-
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vej. Udpegningen skal bruges som grundlag for videre planlægning af BRT-løs-

ningen langs Tårnvej. 

Det anbefales, at Kommuneplan 2022 vedtages med retningslinjerne for de 

gennemskærende veje. Med retningslinjerne kan der medtages i lokalplaner, at 

bygninger og anlæg skal placeres og udformes, så de medvirker til forskønnel-

sen af byrummet langs de gennemskærende veje. Yderligere skal retningslinjer-

ne sikre fokus på det videre arbejde med indretning af de gennemskærende 

veje med biodiversitet, klimasikring, tryghed, trafiksikkerhed, fremkommelighed 

og støjreduktion. 

12 KULTURMILJØ 

I dette kapitel beskrives og vurderes ændringerne vedrørende værdifulde kul-

turmiljøer og bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2022.  

Ud over rettelser i eksisterende udpegninger af kulturmiljøer er der udarbejdet 

en ny registrering for udpegning af i alt 15 værdifulde kulturmiljøer i kommu-

nen. Registreringerne er foretaget med grundlag i KulturMiljø-metoden, som er 

designet til vurdering, udpegning og afgrænsning af kulturmiljøer. Udpegningen 

af kulturmiljøer er baseret på kulturhistorisk repræsentative og bevaringsvær-

dige helheder samt på stedernes sårbarheder og potentialer i forhold til plan-

lægningen og fremtidig udvikling. 

I kommende planperiode er det planlagt at forsætte SAVE-registreringen af 

bevaringsværdige bygninger i resten af kommunen. 

 

12.1 Nuværende forhold 

Registreringen af kulturarven i Kommuneplan 2018 bygger på en registrering 

foretaget i 1980´erne, hvor de udpegede bygninger og bebyggelser udelukken-

de er fra før 1940, samt på en SAVE-registrering foretaget i 2016/2017, hvor de 

udpegede bygninger og områder er fra efter 1940, denne SAVE-registrering er 

indtil nu foretaget i otte områder. Alle de bebyggelser, der har en høj beva-

ringsværdi 1-3 samt alle rækkehusbebyggelser med en bevaringsværdi 4 er 

medtaget som kulturmiljø i Kommuneplan 2018, fordi rækkehusene, som typo-

logi repræsenterer velfærdsamfundets udvikling, der er særligt fint repræsente-

ret i Rødovre. I kommende planperiode er det planlagt at fortsætte med SAVE-

registreringen af enkeltbygninger fra efter 1940 i resten af kommunen.  
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I Kommuneplan 2018 er følgende fredede bygninger vist: Rådhuset, Rødovre 

bibliotek, Irmatårnet og Vestbadets bygningsanlæg ved friluftbadet. 

I Kommuneplan 2018 er følgende fredede områder vist: Rådhusomgivelserne, 

Espelunden, Vestvolden og gravhøjen Valhøj. 

12.2 0-alternativ 

0-Altenativet er scenariet, hvor Kommuneplan 2022 ikke vedtages. Det vil bety-

de, at en væsentlig del af Rødovres kulturarv ikke registreres, som en del af 

kommunens kulturarv. Især vil kulturværdierne inden for de ny-udpegede vær-

difulde kulturmiljøer være sårbare over for ændringer. Alle de enkeltbygninger, 

der ikke er registreret og vurderet i forbindelse med tidligere registreringer, vil 

ikke være bevaringsvurderet og er dermed også sårbare over for ændringer. 

Alle rækkehusbebyggelser med en bevaringsværdi 4 vil stadig være udpegede 

som kulturmiljøer, men bebyggelserne vil ikke være registreret og vurderet 

efter de kriterier, der er omfattet af KulturMiljø-metoden. 

 

Kulturmiljøet Carlsro – rækker med smalle stier. Fotograf Thoms Tram Pedersen for 

Team arkitekturet. 

12.3 Miljøvurdering 

Den nye registrering af værdifulde kulturmiljøer er udført for at få et retvisende 

billede af, hvordan byen ser ud i dag, og for at opnå et opdateret grundlag, for 

sikring af kommunens kulturhistoriske bevaringsværdier som afspejler væsent-

lige træk af en samfundsmæssig udvikling. 
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Registreringen er foretaget med udgangspunkt i seks overordnede kulturhistori-

ske temaer, som er kendetegnede for Rødovres udvikling siden slutningen af 

1800-tallet, og som er afspejlet i kommunens bygningsarv: 

RØDOVRE FØR 1890 – Landsbyerne i hovedstadens agrare opland. 

FRA OPLAND TIL FORSTAD – Bevægelsen fra opland til en forstad i Københavns 

koncentriske udvikling. 

BAG VOLDEN – Vestvolden som begrænsende faktor i Rødovres udvikling og 

forbindelser mod vest. 

1900-TALLETS MØNSTERBY – Fra drømmen om livet uden for byerne til den 

periurbane, ideelle arbejderby. 

RØDOVRE, INDUSTRIEN OG INFRASTRUKTUREN -  Den industrielle udvikling, 

omdannelse til serviceindustri og afvikling. 

DET NYE RØDOVRE 2000´ERNE FF. – Fra fuld udbygning og stagnation til byfor-

nyelse med nye boliger til nye behov. 

RØDOVRE SOM DEL AF VESTEGNEN – Rødovres stilling i et regionalt perspektiv 

og udviklingen af Vestegnen som geografisk og identitetsmæssig entitet. 

Det forventes, at renovering af bebyggelser fra 50´erne og frem vil blive udført i 

et stigende omfang i de kommende år. Den nye registrering af værdifulde kul-

turmiljøer i Kommuneplan 2022 og den planlagte færdiggørelse af SAVE-regi-

streringen af bevaringsværdige bygninger er med til at sikre, at renoveringer 

ikke sker med uhensigtsmæssige forandringer til følge så de udpegede bebyg-

gelser og områder forstsat kan fortælle en tidsperiodes kulturhistorie. 

Kulturarven har en værdiskabende effekt, både socialt og økonomisk, idet den 

kan være grundlag for, at folk føler identitet og stolthed over det område, de 

bor i. Undersøgelsen ”Værdien af bygningsarven” Realdania marts 2015, påviser 

desuden, at den økonomiske værdi stiger, når et område udpeges som beva-

ringsværdigt, idet attraktiviteten af området øges. Ved at der i den nye registre-

ring er kommet flere samlede bebyggelser, kan kulturarven være med til at øge 

en fælles bevidsthed om det kvarter man bor i. 

I Kommuneplan 2022 omfatter bæredygtighedsbegrebet kulturarv, med inten-

tion om at fremme identitetsfølelsen. 
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Kulturmiljøer Islevvænge - Rækkehusbebyggelsen Fotograf Thomas Tram Pedersen for 

Team arkitekturet. 

12.4 Anbefalinger 

Det anbefales, at Kommuneplan 2022 vedtages med den tilhørende registrering 

af værdifulde kulturmiljøer og den planlagte SAVE-registrering af enkeltbygnin-

ger. Kommuneplan 2022 skal danne grundlag for den fremtidige registrering, så 

hele kommunen på sigt bliver registreret på et ensartet grundlag. 

Nogle af bebyggelserne fra efter 1940, der er medtaget i den nye registrering, 

står over for en renovering, hvorfor det er vigtigt at få dem udpeget nu, så 

renoveringen kan ske med respekt for historien. 

Udpegningerne skal bruges som grundlag for udarbejdelse af lokalplaner, for at 

få den historiske sammenhæng med i en fremadrettet planlægning, så der 

kommer balance mellem bevaring og udvikling. Med en registrering af bebyg-

gelse bygget efter 1940 bliver den nyere kulturarv inddraget i fortællingen om 

Rødovres udvikling. Dermed bliver historien om velfærdsudviklingen en synlig 

del af Rødovres historie. 

Det anbefales, at udpegningen følges op med inddragelse af borgere og med 

formidling og dialog om, hvad der er det særlige ved de enkelte bebyggelser. 

13 OVERVÅGNING 

For hver af de 4 parametre, der indgår i miljøvurderingen er det vurderet, hvor-

vidt en fremtidig overvågning er påkrævet. 
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Ændring af rammer for bebyggelsers omfang 

Egentlig overvågning vurderes ikke at være relevant, men det anbefales at have 

fokus på følgende punkter i det fremtidige planlægningsarbejde: 

I forbindelse med byudvikling skal der fokus på, at arealer ud til Rødovrevej 

gøres grønnere gennem beplantning som f.eks. træer, hække eller bede. 

I forhold til kolonihaveområderne skal der fokus på, at gamle deklarationer op-

dateres med henblik på, at den rekreative kvalitet i områderne fastholdes. 

I forbindelse med den fremtidige udvikling af Milestedet, skal der fokus på, at 

der planlægges i tråd med visionerne i Rødovrestrategien, og med respekt for 

det eksisterende/kulturmiljøet. 

Ændring af anvendelser 

Egentlig overvågning vurderes ikke at være relevant, men det anbefales at have 

fokus på følgende punkter i det fremtidige planlægningsarbejde: 

I områderne ud mod Rødovrevej og Jyllingevej samt i Valhøj Erhvervskvarter 

skal der fokus på, at planlægge i henhold til de byudviklingsvisioner og indsats-

områder der forventes gennemført i henhold til Rødovrestrategien.  

Infrastrukturanlæg – BRT og de gennemskærende veje 

Egentlig overvågning vurderes ikke at være relevant, men det anbefales at have 

fokus på følgende punkter i det fremtidige arbejde med infrastruktur, de gen-

nemskærende veje og planlægningen omkring disse: 

I planlægningsarbejdet omkring nye infrastrukturanlæg og de gennemskærende 

veje, skal der fokus på, at bygninger og anlæg skal placeres og udformes, så de 

medvirker til forskønnelsen af byrummet langs dem.  

I forhold til det videre arbejde med de gennemskærende veje skal der fokus på, 

indretning af disse med biodiversitet, klimasikring, tryghed, trafiksikkerhed, 

fremkommelighed og støjreduktion. 

Kulturmiljø 

Egentlig overvågning vurderes ikke at være relevant, men det anbefales at have 

fokus på følgende punkter i det fremtidige planlægningsarbejde: 

Kommuneplan 2022 skal danne grundlag for den fremtidige registrering, så hele 

kommunen på sigt bliver registreret på et ensartet grundlag. 
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Fokus på, at en del af bebyggelserne fra efter 1940, der er medtaget i den nye 

registrering, står over for en renovering, hvorfor det er vigtigt at få dem udpe-

get nu, så renoveringen kan ske med respekt for historien. 

Udpegningerne skal bruges som grundlag for udarbejdelse af lokalplaner, for at 

få den historiske sammenhæng med i en fremadrettet planlægning, så der 

kommer balance mellem bevaring og udvikling. Med en registrering af bebyg-

gelse bygget efter 1940 bliver den nyere kulturarv inddraget i fortællingen om 

Rødovres udvikling.  

Det anbefales, at udpegningen følges op med inddragelse af borgere og med 

formidling og dialog om, hvad der er det særlige ved de enkelte bebyggelser. 
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