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Arkitektur og bevaringspolitik  
Rudersdal Kommune
Opstartet i 2012
Workshops i 2013
Vedtaget i 2016
Indarbejdet i kommuneplan 2017



Arkitektur skal tilføre stedet identitet, 
mening og funktion.

God arkitektur handler om omhu for stedet, 
omhu for detaljen, mod til at træffe klare 
valg og om lyst til at inspirere.

Det handler om at skabe bygninger, der 
respekterer sin tidsepoke og 
ældes med ynde.

Bygninger vi husker



Det er en kvalitet, når bygninger passer 
ind i landskabet.



Arkitekturen i Rudersdal skal forholde sig 
til stedets identitet og byernes 
forskellighed. Den skal på en og samme 
tid være ydmyg og generøs over for sine 
omgivelser



Vi skal have respekt for de eksisterende 
værdier og samtidig mod til at være 
Ambitiøse og nytænkende i vores krav 
til arkitekturen



Vi skal have respekt for de 
eksisterende værdier og samtidig mod 
til at være ambitiøse og nytænkende i 
vores krav til arkitekturen

Udvikling skal ske med ordentlighed 
over for naboer, med ydmyghed for 
stedet, omhu for detaljen, i 
håndværksmæssig høj klasse og 
gennem glæden ved at vælge gedigne 
materialer, som ældes med ynde.



Den grønne identitet og bevaring af vores 
kulturmiljøer og bygningsarv er det, 
som giver retning og mening i arbejdet 
for Rudersdal Kommune som værende 
”tæt på – og meget grønnere



Udvalget vil gennem ny lokalplanlægning 
og administration af enkeltsager arbejde 
for, at byudvikling og byomdannelse i 
kommunen:



Sker ud fra hensynet om at bevare de 
smukke omgivelser med en høj grad af 
kvalitet og æstetik



Respekterer bevaringsværdierne i de 
eksisterende bebyggelser og styrker de 
grønne værdier i by-bolig- og 
erhvervsområderne



Herunder vil et særligt fokus være, at der 
gives mulighed for at bygge nye boliger til 
forskellige målgrupper, der kan bidrage til 
en positiv udvikling af kommunens 
befolkningsudvikling.



Udvalget vil arbejde på at fremme det 
gode naboskab i lokalområderne, hvor 
borgerne udviser hensyn til naboer og 
nærmiljøet, bygger i respekt for 
omgivelser og i overensstemmelse 
med gældende regler.



Vi er ikke de første…
…der har været nogen her før



Vi står bogstaveligt på 
skulderne af hinanden



Nogen tænker langt…

…andre tænker kort



Noget holder længe –
andet gør ikke!



… og fra slutningen af 1100 årene 
begynder historien



3 bybølger
Jernalder					Vikingetid					Middelalder
-inge
-sted
-lev
-løse

-torp
-strup
-tofte
-tved

-rød
-leje
-rum
-køb





Det nye rådhus 
- i skovbrynet



Her ligger de så … husene

















Nogle huse er smukt detaljerede…





…med kalkmørtel og håndstrøgne sten 
i krydsforbandt



…andre er knapt så smukke med 
maskinstrøgne sten i cementmørtel
og løberforbandt



Fredede bygninger 
er en ting…

…bevaringsværdige en anden



SAVE
Survey of Architectural Values in 
the Environment

§ Et dansk system til kortlægning 
af byers og bygningers beva-
ringsværdier og udarbejdelse af 
kommuneatlas.

§ Udviklet på baggrund af en 
Folketingsbeslutning i 1988



Arkitektur
Kultur
Miljø
Originalitet
Tilstand



…grønt er godt for øjnene
- vi ses over middag!



Skovgårdsvej 8

Facade mod have

Gavl



Vagtelvej 10B

Facade mod haveFacade fra have



Granbakken 2

Facade mod vej efter renovering Facade mod vej før renovering

Fra haven efter renovering Fra haven før renovering



Hvad sker der nu?



Arkitektur- og	bevaringspolitikken

Hvordan	får	vi	politikken	til	at	virke?

• Hvad	kan	kommunen	gøre?

• Hvad	kan	grundejere	gøre?

• Hvad	kan	rådgivere	gøre?

• Hvad	kan	vi	i	fællesskab?



Arkitektur- og	bevaringspolitikken

Hvordan	får	vi	politikken	til	at	virke?

• Hvad	kan	kommunen	gøre?

• Udarbejde	politikker

• Indarbejde	i	planer	og	byggesager

• Kommunikere	budskabet



Arkitektur- og	bevaringspolitikken

Hvordan	får	vi	politikken	til	at	virke?

• Hvad	kan	grundejerne	gøre?

• Være	oplyst	og	respektere	regler

• Bygge	med	respekt	for	stedet

• Understøtte	det	gode	naboskab
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Arkitektur- og	bevaringspolitikken

Hvordan	får	vi	politikken	til	at	virke?

• Hvad	kan	rådgivere	gøre?

• Kende	lov,	planer	og	deklarationer

• Sikre	sig	at	de	og	ejer	forstår	dette

• Bruge	politikken	i	dialogen



Arkitektur- og	bevaringspolitikken

Hvordan	får	vi	politikken	til	at	virke?

• Hvad	kan	vi	i	fællesskab?

• Vise	respekt	og	glæde	for	stedet

• Kende	og	respektere	regler		

• Tænk	naboskab,	fællesskab	og	tillid



Det	handler	om	stedets	ånd	– genius	logi
- og	så	handler	det	om	at	gøre	sig	umage


