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Høringssvar til Forslag til Rødovrestrategi 2020 (personopdelt)
Teknisk Forvaltning – høring af planforslag med frist tirsdag den 30. august 2020

Nr. Dato

1

29.01.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Kathrine Olivares

Forvaltningens Kommentarer

1. Fodgængerovergang
Borgeren ønsker en fodgængerovergang
over Slotsherrensvej fra Bjerringbrovej,
Bjerringbrovej 33 så man roligt kan komme fra Islevgård
2610 Rødovre
Allé over til Bjerringbrovej og omvendt.

Forvaltningens indstilling

Ad 1
Høringssvaret giver ikke anledning til
Slotsherrensvej er udpeget som fokusændringer i den endelige strategi.
område i Rødovrestrategi 2020 og vil der
vil derfor være fokus på vejen i sammenhæng med de øvrige store veje (Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej) i næste
planperiode. Det konkrete ønske om en
fodgængerovergang er ikke et strategisk
anliggende.
Vej- og Trafikafdelingen oplyser desuden, at det ikke trafiksikkert at lave fodgængerfelter på veje med 4 kørebaner
er. Det skal være signalreguleret fodgængerovergange.

2

13.02.2020

Mikkel Selsøe
Sørensen
Pilemosevej 14
2610 Rødovre

1. Ladestandere
Borgeren mener, at parkeringsarealer
skal forsynes med ladestandere til elbiler. Der skal i samme forbindelse stilles
krav til udbydere af ladeudstyr om, at
priser for opladning er fair for alle og
ikke kræver dyre abonnementer.

Ad 1
Kravet om ladestandere er en del af
rammerne i den gældende Kommuneplan 2018.
Teknisk Forvaltning foreslår, at der tilføjes et afsnit i Rødovrestrategi 2020 om,
at Rødovre Kommune ønsker at understøtte alternative transportmidler til
traditionelle benzin-biler f.eks. ved at
skabe bedre muligheder for cyklisme og
for brugen af elbiler.
Dog kan kommunen ikke stille krav om
priser m.m. til udbydere af ladeudstyr,
da det er statens/EU opgave at regulere
de frie markeder.

Side 2

Høringssvaret giver anledning til ændring i strategien:
Der tilføjes et afsnit under Miljømæssig bæredygtighed og ”God fremkommelighed for alle trafikarter”:
”Vi vil samtidig understøtte alternativer til benzin-bilismen f.eks. ved at
skabe bedre muligheder for cyklisme
og for brugen af elbiler”.

Nr. Dato

3

14.02.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens Kommentarer

Forvaltningens indstilling

Banedanmark
v/ Christian G.
Holm

1. Ingen kommentarer til planforslaget

-

Høringssvaret giver ikke anledning til
ændringer i den endelige strategi.

1. Sammen om borgeren
Borgeren ønsker en mere forpligtende
udvikling og samarbejde mellem kommune og borgere - i forlængelse af projektet ”Sammen om borgeren”, som RK
satte i gang i 2017.

Ad 1
Kommunalbestyrelsen besluttede i juni
2020, at der skal igangsættes et arbejde
med at etablere partnerskaber mellem
lokalsamfundet og Rødovre Kommune,
for at styrke Rødovres bidrag til at løfte
de 17 verdensmål og den grønne omstilling.

Høringssvaret giver anledning til ændringer i den endelige strategi:

1. Seniorbofællesskaber
Borgeren efterspørger, hvilke tanker der
er gjort i forhold til kommende seniorbofællesskaber.

Ad 1
Teknisk Forvaltning foreslår, at der tilføjes et afsnit om seniorboliger i strategien.

Høringssvaret giver anledning til ændring i den endelige strategi:

Ifølge Sammen om Rødovre er der sat
penge af til afdækning af behovet i samarbejde med borgerne. Hvordan kommer
det til at foregå i praksis og hvordan
hænger det sammen med planerne for
de 3 byudviklingsområder.

I forbindelse med udmøntningen af budgetresolutionen fra 2019 angående seniorboliger har Teknisk Forvaltning aftalt
med en analysevirksomhed at få udarbejdet en analyse af den lokale efterspørgsel efter seniorbofællesskaber.
Analysen baserer sig på interviews med
et repræsentativt udsnit af de nuværende borgere i Rødovre Kommune i alderen 50+ om deres præferencer for for-

Vasbygade 10
2450 København
SV
4

22.02.2020

Bent Jensen
Grønlunds Alle
3A
2610 Rødovre

5

08.03.2020

Gudrun Alsing
Jørgensen
Vinkelvænget
40A
2610 Rødovre

Side 3

Der indsættes et afsnit om partnerskaber under Demokratisk bæredygtighed: ”Der skal igangsættes et arbejde med at etablere partnerskaber
mellem lokalsamfundet og Rødovre
Kommune, for at styrke Rødovres
bidrag til at løfte de 17 verdensmål.”

Der tilføjes et afsnit under Social bæredygtighed ”Boliger til alle”:
”Vi vil desuden arbejde for, at der
skabes gode muligheder for at etablere seniorbofællesskaber flere steder i
kommunen.”

Nr. Dato

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens Kommentarer

Forvaltningens indstilling

skellige typer af seniorbofællesskaber.
Muligheden for seniorbofællesskaber er
desuden et af fokuspunkterne i den
kommende lokalplan for Parkbyen i Bykernen og vil også være et opmærksomhedspunkt når der skal planlægges for
Milestedet.

6

20.03.2020

7

29.03.2020

8

30.03.2020

Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby

1 Samarbejde med nabokommunerne
Brøndby Kommune gør opmærksom på
vigtigheden af at koordinere arbejdet
med byudviklingsområderne Rødovre
Syd og Valhøj Erhvervskvarter.
Poul Lundberg
1 Fællesrepræsentationen for IdrætsforAndreasen
eninger i Rødovre opfordrer til, at der
Fællesrepræsen- indgås et samarbejde med kommunen
tationen for
omkring en fælles udviklingsplan for
Idrætsforeninger idrætsområdet, herunder et samarbejde
i Rødovre
omkring en revurdering af den vedtagene idrætspolitik fra 2009.
Rødovre Parkvej
425
2610 Rødovre

Ad 1.
Høringssvaret giver ikke anledning til
Teknisk Forvaltning er enig med Brøndby ændring i den endelige strategi.
om at særlig arbejdet omkring Rødovre
Syd er vigtigt at koordinere.
Ad 1
Børne- og Kulturforvaltningen er enig i,
at et samarbejde omkring idrættens
udvikling i Rødovre er vigtigt. Forvaltningen er også enig i, at idrætspolitikken fra
2009 skal opdateres. Dette vil være en
involverende proces, hvor de forskellige
interessenter vil blive inddraget og hørt.

Høringssvaret giver anledning til ændring i den endelige strategi:

Agenda 21
Gruppen i Rødovre

Ad 1
Teknisk Forvaltning anbefaler på linje
med Agenda-gruppen, at kommuneplanen redigeres strammere, så sektorplanstof og lovgivning, der ligger uden for
planlovens regi ikke bliver en del af den
næste kommuneplan.

Høringssvaret giver anledning til ændring i den endelige strategi:

Sekretariatet
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

1 Kommuneplan
Opfordring til at kommuneplanen redigeres strammere for at undgå mange
gentagelser samt stof, der ikke har betydning for byens planlægning.
2 Trafikale løsninger
Det er vigtigt at finde trafikale løsninger i

Side 4

Der tilføjes en linje under Kulturel
bæredygtighed i afsnittet ”Kvalitet og
mangfoldighed”:
”Vi vil desuden igangsætte en opdatering af idrætspolitikken fra 2009.”

Der ændres i afsnittet Rødovre Syd
under ”Grønt og levende kvarter”,
hvor ordet fortætning tages ud:
”Vi ønsker en bæredygtig udvikling i

Nr. Dato

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens Kommentarer

forbindelse med byudviklingsområder så
nye boligområder ikke belaster kommunens eksisterende boligområder med
voksende trafik.

Ad 2
Udvikling Valhøjs Erhvervskvarter forventes ikke at belaste kommunens andre
boligområder med trafik. Området er
afgrænset af trafikvejene Korsdalsvej og
3 Miljømæssig byforbedring
Roskildevej, hvor der ikke er direkte
Gruppen opfordrer til at man erstatter
gennemkørselsmuligheder til andre eksimålet om fortætning med en målformu- sterende boligområder. Konsekvenser
lering om miljømæssig byforbedring, så ved åbning for gennemkørselsmulighedet er kvaliteten, der måles på og ikke
der til Tårnvej ved Nyholms Allé er blevet
mængden.
belyst og behandlet på KB-mødet den
29. august 2017 sagsnr. 121. Behovet for
4 Biodiversitet
yderligere trafikanalyse vil ske i forbinDer savnes et fokusområde om: Natur og delse med miljøscreeningen i forbindelse
biodiversitet. Det gælder både arealer og med lokalplanlægning.
forbindelser. Gruppen foreslår at der på
kortet side 17 vises den økologiske forAd 3
bindelse mellem Damhussøen og VestTeknisk Forvaltning foreslår, at formulevolden i Rødovre Parkvej-linjen samt
ringen om fortætning ændres, så der i
sker en udpegning af en sammenhæng
stedet for står ”tilføjelse af ny bebyggelmellem Parkbyen og Damhusengen.
se”.
5 Naturråd 14
Anbefalingerne fra Naturråd 14 bør indgå i arbejdet med den kommende kommuneplan.

Ad 4 og 5
Natur og biodiversitet har stor betydning
for vores samfund og er derfor allerede
udpeget som indsatsområde i Rødovrestrategien under Miljømæssig bæredygtighed. Derfor vil der også være fokus på
det i kommuneplanen, der hvor der er
mulighed for at indarbejde det i planlægningen.
I forbindelse med overvejelserne om
hvilke områder, der skal indgå i Det

Side 5

Forvaltningens indstilling

området med tilføjelse af ny bebyggelse til blandede boligformer, hvor
muligheder for etablering af forskellige ejerformer og byggeri til erhvervog serviceformål skal undersøges.”

Nr. Dato

Navn

Høringssvar/bemærkning

Forvaltningens Kommentarer

Forvaltningens indstilling

grønne Danmarkskort herunder bl.a.
udpegningen af økologiske forbindelser
og potentielle økologiske forbindelser vil
anbefalingerne fra Naturråd 14 indgå.
9

31.3.2020

10 31.3.2020

Naturfredningsforeningen i
Rødovre

1 Natur og biodiversitet
Der savnes mere fokus på Natur og biodiversitet i strategien. Naturfredningsforeningen håber på at natur og biodiDanmarks Natur- versitet får et langt mere fremtrædende
fredningsforog tværgående overordnet fokus i det
ening
videre arbejde med udarbejdelse af den
kommende kommuneplan 2022.
Juelsmindevej 2A
2610 Rødovre
Vejdirektoratet 1 Kommuneplan
Vejdirektoratet vil have fokus på de krav
Rikke Schade
i kommuneplanlægningen, som omhandWeje
ler trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg.
Toldbuen 6
4700 Næstved
2 De gennemskærende veje
Rødovre Kommune skal være opmærksom på at der kan være særlige forhold,
der skal iagttages i forhold til planlægningen af Slotsherrensvej og Jyllingevej,
da de krydser statsvejen: Motorring 3.

Ad 1
Høringssvaret giver ikke anledning til
Natur og biodiversitet har stor betydning ændring i den endelige strategi.
for vores samfund og er derfor allerede
udpeget som indsatsområde i Rødovrestrategien under Miljømæssig bæredygtighed. Derfor vil der også være fokus på
det i kommuneplanen, der hvor der er
mulighed for at indarbejde det i planlægningen.
Ad 1, 2 og 3
Rødovre Kommune er opmærksom på
Vejdirektoratets interesser i forhold til
trafikanlæg og infrastruktur.

3 Dialog
Vejdirektoratet opfordrer til tidlig dialog
i forhold til emner, der kan have en relation til statsvejnettet.

Side 6

Høringssvaret giver ikke anledning til
ændring i den endelige strategi.

Nr. Dato

11 02.04.2020

Navn

Høringssvar/bemærkning

Seniorrådet

1 Bidrag til en bæredygtig udvikling
Seniorrådet vil gerne sammen med andre i Rødovre bidrage med forslag til,
hvordan Rødovre kan udvikles i en mere
bæredygtig retning.

Rødovre Kommune
2610 Rødovre

Forvaltningens Kommentarer

Ad 1
Kommunalbestyrelsen besluttede i juni
2020, at der skal igangsættes et arbejde
med at etablere partnerskaber mellem
lokalsamfundet og Rødovre Kommune,
for at styrke Rødovres bidrag til at løfte
2 Ældreegnede boliger
de 17 verdensmål og den grønne omstilForslag om at ældreegende boliger bliver ling.
undersøgt og analyseret – herunder muligheden for at dække behovet, herunder Ad 2 og 3
også med hensyn til bofællesskaber for Teknisk Forvaltning foreslår at der tilføældre.
jes et afsnit om seniorboliger i strategien.
3 Ældres interesser
Seniorrådet opfordrer til at kommunens I forbindelse med udmøntningen af budældres interesser og særlige behov ind- getresolutionen fra 2019 angående senitænkes i de forskellige tiltag, der skal
orboliger har Teknisk Forvaltning aftalt
udmøntes i den kommende kommunemed en analysevirksomhed at få udarplan.
bejdet en analyse af den lokale efterspørgsel efter seniorbofællesskaber.
Analysen baserer sig på interviews med
et repræsentativt udsnit af de nuværende borgere i Rødovre Kommune i alderen 50+ om deres præferencer for forskellige typer af seniorbofællesskaber.
Muligheden for seniorbofællesskaber er
desuden et af fokuspunkterne i den
kommende lokalplan for Parkbyen i Bykernen og vil også være et opmærksomhedspunkt når der skal planlægges for
Milestedet.

Side 7

Forvaltningens indstilling

Høringssvaret giver anledning til ændringer i den endelige strategi:
Der indsættes et afsnit om partnerskaber under Demokratisk bæredygtighed: ”Der skal igangsættes et arbejde med at etablere partnerskaber
mellem lokalsamfundet og Rødovre
Kommune, for at styrke Rødovres
bidrag til at løfte de 17 verdensmål.”
Der tilføjes et afsnit under Social Bæredygtighed ”Boliger til alle”:
”Vi vil desuden arbejde for, at der
skabes gode muligheder for at etablere seniorbofællesskaber flere steder i
kommunen.”

