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Forord
Det forpligter, når vi siger: Hørsholm vil begejstre!
Strategi 2015 viser vejen mod et fremtidigt Hørsholm,
hvor kommunen fortsat står stærkt. Vi vil skabe de bedste rammer for at tiltrække nye borgere og være med
til at sikre et stærkt handels- og erhvervsliv. Det gør vi
ved at sætte fokus på fem temaer, der hver især understøtter en bæredygtig udvikling af en stærk kommune.
Udvikling af Hørsholm skal basere sig på de kvaliteter, vi
har. Og vi skal sørge for, at kvaliteterne udvikles til gavn
for kommunens borgere og erhvervsliv.
Kommunalbestyrelsen er stolte af at kunne præsentere
Strategi 2015. Med den nye plan- og bæredygtighedsstrategi er det fjerde gang, kommunalbestyrelsen i
Hørsholm fremlægger en samlet strategi som optakt til
revision af kommuneplanen. Det sker i en virkelighed,
hvor nye bosætnings- og erhvervslokaliseringsmønstre,
ny teknologi, behov for økonomisk optimering, nye
organisations- og samarbejdsmodeller mv. skaber nye
udfordringer.

Strategi 2015 er en oplagt mulighed for at se på kommunens fysiske og strategiske udvikling. Vi ønsker at
sætte fokus på vores styrker, så vi kan få det bedste
ud af mulighederne. Denne gang tager plan- og bæredygtighedsstrategien afsæt i visionen ”Hørsholm vil
begejstre”, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen
den 26. maj 2014. Indeholdt i visionen er, at vi vil skabe inspirerende og grønne rammer, fremme åbne og
inddragende fællesskaber og fortsat arbejde for bæredygtige, intelligente og effektive løsninger.
Med Strategi 2015 inviterer kommunalbestyrelsen til
debat om, hvordan vi bedst sikrer dette. Vi glæder os
til at høre din mening!

Kommunalbestyrelsen
Hørsholm Kommune

Baggrund
En planstrategi indeholder kommunalbestyrelsens
vurdering af og strategi for den fremtidige udvikling af
kommunen. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen
vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planlovens § 23a-e. I naturlig forlængelse heraf foretages en
revision af selve kommuneplanen.
Planstrategien skal rumme en bred og langsigtet tilgang
til kommunens udvikling og skal indeholde:
•

Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen

•

Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for
udviklingen

•

Beslutning om enten at revidere kommuneplanen
i sin helhed eller foretage en revision af kommuneplanen for særlige emner og/eller geografiske områder i kommunen

Lokal Agenda 21
Ifølge planlovens § 33a skal kommunalbestyrelsen
endvidere inden udgangen af den første halvdel af den
kommunale valgperiode, offentliggøre en redegørelse
for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Strategien skal oplyse, hvordan der
skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og endvidere hvordan borgere, virksomheder,
organisationer og foreninger skal
vil blive
inddrages
inddraget
i arbejdet.
i arbejdet. Dette
Dette
kaldes
kaldes
en lokal
denAgenda
lokale Agenda
21-strategi.
21-strategi.
Den enkelte kommune kan vælge at lade Agenda
21-strategien være en integreret del af planstrategien
eller et selvstændigt dokument. I Hørsholm har vi valgt
at integrere kommunens Agenda 21-strategi i planstrategien, således Strategi 2015.
tegien.
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Den Kongelige Militære Klædefabrik
Fredede bygninger der i dag rummer en række virksomheder

Tendenser og muligheder
Hørsholm Kommune ligger i Nordsjælland. Hørsholm
er på en gang en forstad til storbyen og samtidig et
selvstændigt og velfungerende lokalsamfund med sit
eget særpræg. Kommunen ligger ca. 25 kilometer nord
for København, har ca. 25.000 indbyggere og et areal
på ca. 31 km². Kommunen er kendetegnet ved et sammenhængende byområde på ca. 3 x 3 km, hvor langt
hovedparten af kommunens borgere er bosat. Det vil
sige en kommune og et byområde med korte afstande
og et klart defineret centrum.
Al planlægning går ud på at skabe det gode liv – eller
i hvert fald skabe de bedste forudsætninger for, at vi
som borgere selv kan skabe os det gode liv. Hørsholm
Kommune er fuldt udbygget med begrænsede muligheder for vækst i form af egentlige nye byområder.
Mulighederne for udvikling ligger derfor primært i
byfortætning af det eksisterende byområde, hvor det
er hensigtsmæssigt, og i omdannelse af eksisterende
byområder, der på den ene eller anden måde trænger
til et kvalitativt løft.

I forhold til erhvervslivet leverer Nordsjælland ca. 20
procent af sin arbejdskraft til Københavnsområdet. I
Hørsholm vil vi arbejde for at sikre erhvervsmæssig
vækst og udvikling, så der blandt andet kan skabes flere arbejdspladser i Hørsholm Kommune. Vi vil sikre, at
vi har de rette rammebetingelser, for at dette kan ske.
Vest for Helsingør-motorvejen og det bebyggede område ligger kommunens større sammenhængende
landområde. Det er et område med mange rekreative
muligheder og et stort potentiale for at gøre området
mere tilgængeligt og attraktivt. Det kan fx ske ved at
forbedre adgangen fra by til land, udbygge det eksisterende stinet, sikre større biodiversitet og forbedre
mulighederne for friluftfaciliteter.
Hørsholm Kommune er også kystkommune. Et andet
betydeligt potentiale ligger i en bedre udnyttelse af
kommunens kyststrækning. Hørsholm har pr. indbygger ca. 4 m kyst. Til sammenligning er der ca. 1,5 m
kyst pr. dansker. Det er muligt at forbedre adgangen
til kysten og forbedre de rekreative muligheder, der er
her.

Temaer
Med planstrategien beslutter kommunalbestyrelsen,
hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige,
hvilke ændringer i kommuneplanen kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen.
Kommuneplanen kan revideres på følgende måder:
•

Fuld revision

•

Delvis revision: I udvalgte geografiske områder og/
eller for udvalgte emner, eller genvedtagelse af
visse dele med konsekvensrettelser som følge af
overordnet planlægning.

Der kan ikke foretages en ren genvedtagelse af planen
blot med forlængelse af tidsperioden.

Med Strategi 2015 lægger kommunalbestyrelsen op til
en delvis revision af kommuneplanen i form af en temarevision. De fem temaer, der skal behandles i kommende kommuneplanrevision er:
•

Boliger og byliv

•

Kultur- og fritidsliv

•

Handels- og erhvervsliv

•

Kysten

•

Naturen
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BOLIGER OG BYLIV
”Hørsholm - et godt sted at bo og leve for alle”

Kommunalbestyrelsens overordnede mål
• at skabe de bedste rammer for, at borgerne kan skabe sig det gode liv
• at sikre den rette byudvikling gennem helhedsplanlægning
• at sætte fokus på kvalitet i byens rum
• at fremme færdsel på cykel og til fods gennem en bæredygtig udvikling af byen

Kirstineparken
Rækkehusbebyggelse fra 1968

Kirstineparken
Rækkehusbebyggelse fra 1968 - værdsat kulturarv

Fokusområder
Varieret boligmasse og kulturarv

Kvalitativ udvikling og helhedsplanlægning

I Hørsholm Kommune har vi en rigtig fin og velbevaret
bygningsarv. Bygninger og kulturmiljøer spiller en stor
rolle for identiteten af vores by. Vi har en ambition om,
at vi også i fremtiden vil skabe værdier, der kan blive en
del af morgendagens kulturarv. For at kunne tiltrække
nye borgere er det nødvendigt at opretholde et tidssvarende boligudbud. Vi har udarbejdet en boligredegørelse, der har til formål at vise boligudviklingspotentialer
i Hørsholm Kommune. I den kommende planlægning
vil vi have fokus på vores udviklingsområder, herunder
Sygehusgrunden, hvor der er mulighed for at lave et nyt
større, sammenhængende boligområde.

Udviklingen af et bæredygtigt samfund handler både
om at passe på miljøet, klimaet og naturen, om at
bygge byer for mennesker og om at få det bedste ud af
den aktuelle økonomiske virkelighed. Vi vil i dette arbejde styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten
det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur eller
byrum. Med en Arkitekturstrategi vil vi sætte kvalitet
i vores by i fokus. Ambitionen er en arkitekturstrategi,
der er udformet som et dialogværktøj i forhold til kommunens borgere og erhvervsliv, og som samtidig er et
strategisk værktøj i arbejdet med den fysiske planlægning af Hørsholm Kommune.

Aktivt medborgerskab

Mulighed for bevægelse

Vi skal have endnu mere liv i vores by. Vi vil fremme udviklende og involverende fællesskaber, der giver liv og
puls til byen. Vi vil fortsat have fokus på Hørsholm Bymidte og bydelscentrene. Der skal skabes vedkommende, anvendelige og tilgængelige byrum til alle – både
til fysisk aktivitet, leg og rekreation, men også fredelige
skyggefulde steder til mentale pusterum. Pladser, torve
og parker skal være smukke, give plads til leg og kreativ
udfoldelse og samtidig tilbyde noget forskelligt. Vi vil
i arbejdet med skabelsen af nye byrum, forbindelser
og byliv lægge vægt på en proces, der involverer ikke
kun politikere og investorer, men også de borgere, som
byen er til for, og som lever deres liv i den.

Bæredygtig byudvikling handler også om at skabe
mulighed for at leve et sundt liv. Med projektet Hørsholm Cykelby forsøger vi at få flere ud på cyklen og at
skabe endnu bedre forhold for cyklisterne. Cyklen er
et vigtigt transportmiddel i Danmark - specielt når vi
skal på arbejde eller i skole - og vores arbejde med at
skabe trygge rammer for cyklisterne ser ud til at virke. Cykling har generelt været i fremgang i Hørsholm
Kommune siden år 2000, mens den er faldet i vores
nabokommuner og andre steder i landet. Men de nyeste tal viser, at den de to sidste år desværre også er
gået tilbage her. Vi vil i den kommende planlægning
fortsat have fokus på trafiksikkerhed, på at etablere
flere cykelstier, bedre krydsningsmuligheder og fortsat
forbedre belægningen på stierne. Vi ønsker, at alle cykler, fordi det er hurtigt, sikkert og sjovt. Det skal være
et let valg, uanset om man skal i skole, på arbejde eller
på indkøb.

Derfor vil vi
•

•

•

•

gennem planlægningen sikrer mulighed for vedkommende, anvendelige og tilgængelige byrum til
alle

•

have fokus på Sygehusgrunden som byudviklingsområde, idet området rummer mulighed for at lave
et nyt større sammenhængende boligområde

fortsat sikre og udvikle byens grønne rum med
fokus på rekreative oplevelser og fremtidige klimascenarier

•

arbejde for en sammenhængende planlægning for
området omkring Rungsted Kyst Station med mulighed for udvikling i etaper

fortsat energirenovere kommunens bygninger, så
kommunens CO2 udledning nedbringes og kommunens økonomi forbedres

•

undersøge om de generelle rammebestemmelser
for bygningers omfang, friarealer og parkering
med videre udgør en barriere for omdannelse og
nybyggeri i den eksisterende by og derfor har behov for justeringer (Kommuneplan 2017)
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arbejde koordineret med de områder i byen, hvor
vi laver fokuserede byudviklingsindsatser, så vores
indsatser og investeringer i byens udviklingsområder og i byens ældre områder understøtter hinanden

•

fremme projekter, der optimerer forholdene for
cyklister og fodgængere

•

fortsat forskønne Usserød Kongevej

KULTUR- OG FRITIDSLIV
”Hørsholm – kulturelle oplevelser af høj kvalitet og i stadig udvikling”

Kommunalbestyrelsens overordnede mål
• at styrke kommunen som kultur- og oplevelses by
• at sikre at kommunens borgere, brugere og andre interessenter føler sig set, hørt og
inddraget
• at udbygge og forbedre fritidsfaciliteterne, bl.a. i Hørsholm Idrætspark
• at arbejde for at styrke mulighederne for et aktivt kultur- og fritidsliv, bl.a. ved udvikling af Kulturhus Trommen
Skatetopia, Hørsholm kommunes skatebane (2014)

Fokusområder
Kultur i byens rum

En styrket Idrætspark

Kulturen er helt central i forhold til at give Hørsholm liv
og oplevelser. Byrum, især i bymidten, skal danne gode
og optimale rammer for kulturel udfoldelse og oplevelse. Et besøg i Hørsholm skal ikke kun være afhængig
af et ærinde, men også en forventning om, at man her
kan få en oplevelse.

Idrætsfaciliteterne i Hørsholm Kommune spiller en stor
rolle for mange af byens borgere. Derfor vil vi i den
kommende planlægning have fokus på at udvikle Hørsholm Idrætspark, så den fortsat danner rammen for et
rigt fritids- og sportsliv. Kommende indsatser vil blandt
andet være renovering af eksisterende bygninger og
en facilitetsudvidelse, der styrker parkens nuværende
kvaliteter, giver mulighed for etablering af nye funktioner samt for forbedring og udvidelse af faciliteterne til
flere af de nuværende idrætsgrene.

Kulturen skal være mere synlig i gadebilledet og bestandigt give positive overraskelser for alle, der bevæger
sig i og besøger byen. Vi vil fortsat styrke kommunens
image som kultur- og oplevelses by, fordi det har stor
afsmittende effekt på blandt andet erhvervsliv, detailhandel og bosætning.

Udvikling af kulturhus Trommen
Trommen er Nordsjællands Kulturhus, hvor du kan opleve koncerter, teater, foredrag og kreative værksteder
af højeste kvalitet. Med ombygning og renovering af
Kulturhus Trommen i 2013 er det eksisterende bibliotek
og musiksted Trommen blevet samlet til et kulturhus.
Det eksisterende hus er tegnet af arkitekt Knud Munk i
1988, og omdannelsen er sket med respekt for de oprindelige tanker. Kulturhuset er en del af bymidten, og
der ligger derfor et stort potentiale i at styrke de urbane byrum, der knytter sig til Kulturhus Trommen. Der er
i dag få muligheder for at opholde sig ved kulturhuset,
derfor vil vi i den kommende planlægning udvikle og
styrke samspillet mellem inde og ude.

Optimale rammer for fritidslivet
Fysiske rammer har stor betydning for menneskers
mulighed for at bevæge sig og dermed få gode oplevelser kropsligt, mentalt og socialt. Bevægelse skal
derfor være en naturlig del af hverdagen, hvad enten
du er barn, ung, voksen eller ældre. Der skal fortsat
sikres et bredt og varieret udbud af fritidsfaciliteter til
alle borgere i Hørsholm Kommune. Udvikling af eksisterende og nye faciliteter vil til stadighed være i fokus,
når der skal skabes de bedste og nutidige rammer for
fritidslivet.
Der opstår hele tiden nye trends og nye behov. Kommunen mødes oftere og oftere med nye behov for
faciliteter fra såvel individuelle brugere, som fra foreninger, klubber og selvorganiserede grupper. Derfor
vil vi i den kommende planlægning undersøge behovet
for udvikling af nye rammer og faciliteter fx muligheder, der kan facilitere aktiviteter i naturen, streetaktiviteter, parcour osv.

Derfor vil vi
•

sikre de rette rammer for byliv med mulighed for
kulturelle udfoldelser og oplevelser

•

udvikle og styrke samspillet mellem inde og ude i
og omkring Kulturhus Trommen.

•

skabe attraktive rammer for idrætsudfoldelse, bl.a.
gennem etablering af ny skøjtehal og renovering af
idrætsparken.

•

fortsat skabe de optimale rammer for bevægelse,
fx gennem etablering af legepladser og aktive skolegårde

•

aktivere målgrupper også uden for det etablerede
foreningsliv, fx gennem etablering af flere motionsruter

•

•

fortsat udvikle kulturhus Trommen, så det danner
rammen om værdifulde kulturelle oplevelser for
hele Nordsjælland

sikre grønne områder og områder med ”stilhed”
– noget det moderne menneske i stigende grad
efterspørger som kontrast til hektisk arbejds- og
fritidsliv

•

sikre og udvikle fritidsmuligheder i de grønne områder
side 9

HANDELS- OG ERHVERVSLIV
”Hørsholm – en attraktiv handelsby med et dynamisk erhvervsliv”

Kommunalbestyrelsens overordnede mål
• at fastholde og udvikle Hørsholm som en attraktiv og levende handelsby
• at sikre de rette rammebetingelser for dynamiske erhvervsområder og fremtidens behov
• at arbejde for afklaring af mulighederne for at styrke turisme i kommunen
• at arbejde for tværgående samarbejder inden for erhvervsudvikling i Øresundsregionen

Gågaden, Hørsholm bymidte (2015)

Fokusområder
En velfungerende og tidssvarende bymidte

Turisme som attraktion

Handelsstrøg og butikscentre i hele Danmark udfordres
i disse år af store ændringer i folks indkøbsvaner, herunder særligt handel på internettet. Vi vil fortsat have
fokus på at udvikle og skabe de rette rammer for en
attraktiv og levende bymidte. Vi vil i det fortsatte arbejde for udvikling af Hørsholm bymidte lægge vægt på en
proces, der involverer ikke kun de handlende og investorer, men også de borgere, som byen er til for, og som
lever deres liv i den. Vi vil i den kommende planlægning
se på muligheder for at etablere byrum, der kan understøtte bymidtens liv samt tilføje nye muligheder for
aktiviteter, der bidrager til en levende by.

Turismen i kommunen er i en udviklingsproces, som
omhandler inklusion af erhverv og interessenter i et
fremtidigt samarbejde og netværk. Vi ønsker at igangsætte en turismeundersøgelse i Hørsholm kommune
med fokus på, hvordan turisme kan være med til at
skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser og gavne
det lokale turisterhverv og detailhandel. Arbejdet skal
bl.a. afklare mulighederne for lokalt at udvikle nye tilbud til turister – fx på Rungsted Havn og Kokkedal Slot.

Et dynamisk erhvervsliv
I Hørsholm Kommune ønsker vi at fastholde og udvikle
mulighederne for at etablere virksomheder. Et af initiativerne, der skal bidrage til synliggørelse af dette, er
udarbejdelse af en erhvervsstrategi. Den skal fungere
som ramme for en målrettet prioritering af erhvervspolitiske initiativer. Og samtidig fungere som inspiration til,
hvordan alle parter kan arbejde koordineret for at fremme erhvervslivet i Hørsholm Kommune. Endvidere vil
vi tilpasse vores erhvervsområder i forandring til fremtidens efterspørgsel. Vi vil sætte fokus på at finde og
udvikle samarbejdsformer og værktøjer, der kan sikre
gode rammer for omdannelsen af de erhvervsområder,
der er under forandring.

Erhvervsudvikling i et større perspektiv
Hørsholm Kommune er en del af det store funktionelle erhvervsområde, som København er centrum for.
Greater Copenhagen er et samarbejde på tværs af
kommuner, regioner og Øresund, der skal sikre, at regionen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde
metropoler i Europa. Samarbejdet skal præsenteres i
den kommende kommuneplan. Vi vil gå proaktivt ind
i afklaring af Hørsholm Kommunes rolle i og ønskede
udbytte af samarbejdet for at få de bedste betingelser
for en udbytterig deltagelse. Fra Region Hovedstadens
side koordineres samarbejdet via den nye Regionale
Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). Strategiens temaer Grøn, Sund, Smart og Kreativ Vækst understøtter
den udvikling, som vi ønsker for Hørsholm Kommune.
Kommuneplanen skal bygge videre på de strategier for
at sikre en grøn vækst i Hørsholm Kommune.

Derfor vil vi
•

arbejde for at bevare og styrke Hørsholm Bymidte
som samlingspunkt for handel, offentlig service,
aktiviteter og oplevelser

•

vækstinitiativet Greater Copenhagen skal have et
opslag i den næste kommuneplan

•

gennem planlægning, partnerskaber og lokal opbakning sørge for at understøtte detailhandelsstrukturen i kommunen, så den udvikler sig i takt
med fremtidens konkurrence

•

arbejde for at sikre grøn vækst igennem den regionale udviklingsstrategi ReVUS

•

sikre de rette rammebetingelser for forskellige erhvervstyper, herunder iværksættere, produktionsog håndværkserhverv, større kontorvirksomheder
og hovedsæder samt forskningsmiljøer (Kommuneplan 2017)

•

have fokus på at opdatere rammebestemmelserne
for udviklingen i de stationsnære områder, med
fokus på fortætning (Kommuneplan 2017)
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KYSTEN
”Hørsholm - en attraktiv kyststrækning med tilhørende kystnære arealer”

Kommunalbestyrelsens overordnede mål
• at forberede og sikre kyststrækningen i forhold til nuværende og fremtidige klimascenarier
• at forbedre adgangen mellem kyst og land
• at arbejde for en mere tilgængelig kyststrækning med flere aktivitets- og
opholdsmuligheder

			

• at arbejde for Rungsted Havn som en attraktiv destination året rundt

Kyststrækning nord for Rungsted Havn

Fokusområder
Fremtidssikring af vores kyst

Synlige adgange til kysten

Vi vil sætte fokus på kystområdet for at fremme en udvikling, der kan styrke de landskabelige, de naturmæssige og de rekreative kvaliteter langs kysten. Med fokus
på en god balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Der er i 2014 udarbejdet en kystplanlægningsrapport.
Den beskriver mulige scenarier for sikring af kyststrækningen samt scenarier for at tilføje yderligere rekreative
muligheder. Disse intentioner vil vi i den kommende
planlægning arbejde for bliver udviklet og realiseret.

Der skal være flere synlige og lette forbindelser til
kysten. Vi vil i den kommende planlægningsperiode
arbejde for, at der kommer bedre og flere muligheder
for at bløde trafikanter kan komme fra byen og ud til
vandet. Vi ønsker at synliggøre eksisterende stier og
supplere med en formidling af vores skønne oplevelsesmæssige værdier. Vi vil ligeledes arbejde for at gøre
vores stinet sammenhængende, hvad enten det er fra
baglandet og ned til stranden, eller det er langs kyststrækningen, skal der være let og naturlig adgang for
alle.

Flere rekreative opholdsmuligheder ved kysten
I Hørsholm Kommune har man pr. indbygger 4,1 m kyst.
Til sammenligning har hver dansker gennemsnitligt 1,5
m. Vi ønsker i den kommende planlægning at sætte
fokus på, at det skal være nemt at komme til og opholde sig ved vores kyst. Vi vil arbejde for at realisere de
udpegede rekreative støttepunkter, der skal fremme
det almene friluftsliv langs kysten. Der er udpeget to
rekreative støttepunkter i kommuneplanen, henholdsvis Mikkelborg Strandpark og det offentlige strandlod
på Rungsted Strandvej. Mikkelborg Strandpark på
grænsen til Fredensborg Kommune er et fredet område
med offentlig adgang og opholdsmuligheder, der rummer potentiale for udvikling. På det offentlige strandlod
bliver der i den kommende planperiode etableret en
badebro. Ligeledes vil vi i den kommende planlægning
arbejde for at etablere flere badebroer langs kysten.

Et rigt maritimt miljø ved Rungsted havn
Rungsted havn er et meget væsentligt aktiv for bylivet
og de rekreative interesser i hele kommunen. Havnen
rummer bådepladser, spisesteder og butikker som servicerer et større lokalt og til dels regionalt publikum.
Det er kommunalbestyrelsens intention at styrke havnens rekreative værdier i form af en mere aktiv brug af
restarealerne på havnen, fx til en legeplads. Rungsted
Havn er endvidere også det største område med synlig
offentlig adgang til kysten, og det indtager en central
plads i fritidslivet i kommunen. Syd for havnen ligger
Rungsted badestrand, der er kommunens strand med
badebroer og toiletter. Den er populær og benyttes af
mange besøgende og skal derfor udvikles til et endnu
større aktiv, fx ved flere bademuligheder. Det er kommunalbestyrelsens mål, at Rungsted havn udvikles, så
det er en levende havn året rundt for alle.

Derfor vil vi
•

sikre den grønne landskabskile, der skal forbinde
Mikkelborg Skov med Mikkelborg Strandpark

•

arbejde for at skabe bedre adgang til vandet, for
alle

•

sikre, at der er de rette rammer for udvikling på
havnen

•

•

arbejde for at realisere projekter, der knytter sig til
idékataloget om kystbeskyttelse

fortsat medvirke til at skabe optimale rammer for
bevægelse, fx gennem etablering af badebroer og
legepladser ved kysten

•

sikre, at kommunens udbyggede stinet synliggøres,
og eventuelle manglende forbindelser udbedres
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NATUR
”Hørsholm – en rig og mangfoldig natur tæt på”

Kommunalbestyrelsens overordnede mål
• at arbejde for bedre adgang til naturværdierne i kommunen
• at arbejde for at fremme den biologiske mangfoldighed med fokus på naturbevaring,
naturpleje og naturgenopretning
• at arbejde for bedre og flere friluftsfaciliteter og støttepunkter med fokus på naturformidling og folkesundhed
• at fordre til inddragende fællesskaber, både lokalt og over kommunegrænsen

Usserød Ådal, fredet bynært naturområde

Fokusområder
Natur tæt på

Naturformidling

Vi vil have fokus på, hvordan vi kan sikre nem og sikker
adgang til naturområder i og i umiddelbar nærhed
af kommunen. Vi vil have fokus på mulighederne for
etablering af ny natur, der kan binde den eksisterende
sammen – også ud mod nabokommunerne – og derigennem at levere vores bidrag til Naturplan Danmarks
grønne kort. Mange naturområder i Hørsholm støder
op til tilsvarende områder i nabokommunerne, og
indgår dermed i Hovedstadsområdets samlede grønne
struktur. Det vil vi værne om. Heri er der potentiale for
en sammenhængende pleje og udvikling af naturområderne på tværs af kommunegrænser.
Vores netværk af stier igennem det åbne land skal
opgraderes for at skabe større sammenhæng mellem
de rekreative områder. Herved kan vi give den brede
befolkning mulighed for flere oplevelser og muligheder
for længere vandreture i det fri.

En undersøgelse i borgerpanelet viser, at mange
borgere prioriterer, at det skal være let at få adgang til
oplevelser i naturen. Dette skal blandt andet ske ved at
forbedre adgangen til naturen samt ved at udvikle nye
og mere synlige former for naturformidling. Kommunalbestyrelsen vil samtidig gerne styrke kvaliteten af
naturformidlingen, herunder eksempelvis arbejde for
bedre mulighed for brug af den lokale natur i undervisningssammenhæng samt undersøge muligheden for
etablering af en naturskole.

Fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv
Vi vil skabe bedre vilkår for friluftslivet – både det
organiserede og uorganiserede - blandt andet med
henblik på bedre folkesundhed. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes en Natur- og
Friluftsplan for Hørsholm Kommune. Planen skal sætte
retningen for de kommende års indsatser for naturen
og friluftslivet. Den skal også pege på nye muligheder
for partnerskaber og nye samarbejdsformer mellem
kommunen og lokale foreninger, børn, unge, voksne og
ældre, når det kommer til naturpleje og drift – også af
friluftsfaciliteter.

Naturstrategi for Hørsholm Kommune
Vi vil udarbejde en naturstrategi, der skal hjælpe og
understøtte naturens artsrigdom og bestandsstørrelser i kommunen. Nye skove, vådområder og bræmmer
langs vandløb kan fungere som korridorer for dyr og
planter gennem det åbne land. Strategien skal udarbejdes med udgangspunkt i de målsætninger, der skal
opfyldes i de statslige vandplaner og den efterfølgende
kommunale handlingsplan. Vi vil arbejde for at skabe
og bevare en høj kvalitet af biologisk mangfoldighed,
som kan give borgerne i Hørsholm Kommune værdifulde oplevelser.

Derfor vil vi
•

værne om og formidle de kvaliteter og værdier,
som ligger i en smuk natur og et varieret landskab

•

udarbejde en Natur- og friluftsplan

•

udarbejde en naturstrategi, bl.a. med henblik på at
fremme biologisk mangfoldighed

•

•

forbedre adgangsmulighederne i og til det åbne
land vest for motorvejen, så det bliver lettere at få
adgang til oplevelser i naturen

•

indgå i tværkommunale samarbejder med de omkringliggende kommuner, bl.a. i forhold til stiforløb,
kystsikring og kollektiv trafik

arbejde for bedre opholdsmuligheder i de grønne
områder, der inviterer til aktivitet og leg, men også
for områder med mulighed for fred, ro og fordybelse

•

sikre fortsat dialog med og involvering af borgere,
brugere og foreninger i de lokale beslutninger

•

fortsat forbedre cykelforholdene i Kommunen

•

•

fortsætte udbygningen af trampestier om Sjælsø

udarbejde ’et grønt Danmarkskort’ i henhold til
’Naturplan Danmark – vores fælles natur’
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Initiativer - fra vision til virkelighed
Kulturhus Trommen
Udvikle og styrke samspillet
mellem inde og ude i og omkring
Kulturhus Trommen.
Rungsted Kyst Station
Stationsnært byudviklingsområde
der skal udvikles med respekt for
det eksisterende kulturmiljø.
Usserød Kongevej
Fortsat arbejde for byudvikling af
høj kvalitet langs Usserød Kongevej

Sygehusgrunden
Centralt byudviklingsområde, der
rummer mulighed for at skabe
et attraktivt sammenhængende
boligområde.
Boliger
De røde stjerner markere yderligere muligheder for omdannelse og/
eller fortætning med boliger.

Erhvervsområder
Tilpasse erhvervsområder i forandring til fremtidens efterspørgsel.
Mikkelborg
Sikre den grønne landskabskile,
der forbinder Mikkelborg Skov med
Mikkelborg Strandpark.

Stationsnære områder
Fokus på fortætning og udvikling af
attraktive byrum.

Det åbne land

Sjælsø

Det åbne land
Forbedre adgangsmulighederne i
og til det åbne land.
Trampestier
Fortsætte udbygningen af trampestier om Sjælsø.

Bevægelse
Medvirke til at skabe optimale
rammer for bevægelse, fx gennem
etablering af badebroer og legepladser.

Kystbeskyttelse
Forberede og udvikle kommunens
kyststrækning på fremtidige klimascenarier.

Hannebjerg
Omdannelse af området til villavej.

Rungsted Havn
Sikre, at der er de rette rammer for
udvikling på havnen.

Mikkelborg

Hørsholm Idrætspark
Udvikling og modernisering af
Hørsholm Idrætspark, herunder
etablering af en ny skøjtehal og renovering af eksisterende bygninger

Hørsholm Idrætspark

Sygehusgrunden

Usserød Kongevej

Hannebjerg
Rungsted Havn
Rungsted Kyst Station

Kulturhus
Trommen

Cykelforhold
Forbedre cykelforholdene i hele
Kommunen.

Adgange
Skabe bedre adgang for alle til
vand og natur.
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Hidtidig planlægning
Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025
Kommuneplantillæg
•

Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025
Klimatilpasningsplan

•

Kommuneplantillæg 2 til Kommuneplan 2013-2025
For et område syd for Bybjergvej

•

Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025
Hørsholm Bymidte

Lokalplaner
•

Lokalplan 151 - For et område mellem Hørsholm
Kongevej og Damstien

Revision

af Kommuneplan 2013 - 2025
Kommunalbestyrelsen anser store dele af Kommuneplan 2013-25 for at være en dækkende ramme for den
fysiske planlægning i Hørsholm Kommune de kommende 12 år.
Indenfor udviklingen af temaerne beskrevet her i Strategi 2015 udestår imidlertid planlægningsopgaver. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at gennemføre
en temarevision af næste kommuneplan med fokus på
følgende temaer:
•

Boliger og byliv

•

Kultur- og fritidsliv

•

Lokalplan 153 - For et område syd for Bybjergvej

•

Handels- og erhvervsliv

•

Lokalplan 154 - Hørsholm Bymidte

•

Kysten

•

Naturen

Øvrige planer
•

Klimatilpasningsstrategien 2014

•

Kystmiljøberedskabsplan 2014

•

Beskæftigelsesplan 2014

•

Cykel- og trafiksikkerhedsplan 2015

•

Vedbæk - Smidstrup fredning 2015

•

Bolbroengen fredning 2015

For at give borgerne i Hørsholm Kommune lejlighed
til at sætte sig ind i indholdet til Strategi 2015 bliver
den offentligt fremlagt i mindst 8 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 23a.

Offentliggørelse
Kommunalbestyrelsen vil gerne høre din mening. Derfor lægger vi Strategi 2015 ud til offentlig debat i perioden fra den 3. august 2015 til den 28. september 2015.
I debatperioden vil Kommunalbestyrelsen gerne invitere til dialog om Strategi 2015. Så kom til Kulturdagen
den 5. september og mød politikerne til debat om Hørsholm Kommunes fremtid.
Planstrategien kan ses på www.horsholm.dk.
Hvis du har bemærkninger, forslag eller idéer til
Strategi 2015 skal du sende dem på en mail til:
tek-post@horsholm.dk

eller pr. brev til:
Hørsholm Kommune					
Center for Teknik,
			
Ådalsparkvej 2 						
2970 Hørsholm.
Efter fristens udløb tager kommunalbestyrelsen stilling
til de bemærkninger, der er kommet frem og beslutter,
om der skal ændres i den offentliggjorte strategi. Der
er ingen begrænsning i de ændringer, der kan vedtages, og der kan således træffes en anden beslutning
om revision end den offentliggjorte.
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Fra
idéindsamling:

Bosætning: Senior-/kollektivboliger. Flere andelsboliger. Lokalplanlægningen bør være langt mere styrende for at opnå en et mere sammenhængende og pænere bybillede. Sammenhængende Usserød Kongevej. Mindre reklameforurening i det offentlige rum med digitale reklameskærme og billboards. Beskyttelse af de lokale landsbymiljøer. Flere ungdomsboliger. Et kollegie til studerende. Sygehusgrunden kunne blive en god grøn oase i byen, med mulighed for mange aktiviteter.
Billigere boliger. Sikre at familier der rammes af skilsmisse kan blive boende i området. Kombination af senior- og familieboliger. Flere rum hvor man kan holde
børnerelaterede arrangementer. Flere almennyttige boliger. Et udviklingscenter i stil med Forskerparken, kongrescenter, spise-og overnatningscenter. Ingen
Lidl el. Fakta, - men udvidelse af Netto i Hovedgaden og en Føtex. Et par åbne ”huller” med pæne lygtestandere ved Kongevejscentret. Et ”udhængssted”
for unge på hospitalsgrunden med fx underholdning, musik, spil, It, spisested m.m. Slukkede vejbelysning i dagstimerne. Mulighed for økonomisk hjælp ved
energirenovering af boliger. Mindre kalkholdigt brugsvand. Mere og tydeligere information fra Kommunalbestyrelsen inden div. tiltag besluttes og vedtages. Flere cykelstier og cykel-lyssignaler. Cykelstier på Folehavevej. Bedre og flere cykelstier og -parkering. Bedre cykelfaciliteter på Bolbrovej
for børn/unge som skal cykle i skole og til aktivieter. Tydeligt skiltede cykelruter. Vedligeholdelse af asfalt på cykelstier. Reklamefri by. 40km max i byen.
Støjdæmpende asfalt. Tilkørsel fra motorvej centralt i Hørsholm omkring Kongevejscentret, så der ikke var en lang kø af biler til daglig gennem Usserød
Kongevej. Bedre trafikafvikling. Forbedrer den offentlige trafik. Vejene skal repareres for huller. Erhverv: Et aktivt handelsmiljø, med en langt bredere
sammensætning af detailhandel. Styrke forretningslivet i centrum. Sikre Hørsholm som attraktiv
de rigtige initiativer nu. Tiltrække attraktive handelsdrivende for den private shopper.

handelsby - også om 10 år. Det kræver
Flere forretninger i Hovedgaden syd. Mere cafeliv.

Bedre miljø i bymidten, bevarelse af grønt miljø. Mere udendørs liv/cafeer om aftenen. Langt større fokus på bymidten. Bedre infrastruktur ift
bredbånd, mobildækning, fælles varmeforsyning, trafikregulering i landzone. Forskønnelse af Usserød Kongevej. Større butikcenter. Flere take-away
muligheder. En privatejet biograf. 3-sporet motorvej helt op til Kokkedal afkørslen. Tomme butikker kan i perioder bruges til udstilling og udsalg fra
lokale gårde og værksteder m.m. Mere (forretnings)liv i bycentret. Udvikle nye erhvervsområder. Der skal tænkes i 360 graders løsninger,
så tingene hænger sammen. Udvikle uddannelsesmulighederne for unge - gerne i samarbejde med sport. Handelslivet skal gentænkes i en ny
kontekst, der relaterer sig til den virkelighed der hersker idag og i morgen. Flere attraktive butikker. Sammenhænge med cafe/kultur/sundhed/sociale mødesteder. Flere busser til Rungsted st. Ikke tung trafik ind igennem byen.. Kultur: En biograf. Flere

aktiviteter for børnefammi-

lier. En cafe med adgang til det fri i gågaden. Arrangement af gymnastik (f.eks. Tai-Chi, Zumba, m.m.) i naturen f.eks. i weekender / Events med
kulinariske boder, kunsteriske boder, m.m. særligt i sommermåneder på strande (Mikkelborg, Rungsted), Ridebanen ved kirken, Kokkedal slot.
Flere tilbud til byens unge, så de ikke behøver forlade Hørsholm for at gå i byen.

Historieanekdoter (til børn, unge og andre nysgerrige)

Natur-Motionsredskaber, ”Hjertesti” Mere a la ”syng med” i Trommen og musik. Et åbent borgerhus. Flere muligheder for unge for at
være sammen. Ny biograf. nye cafeer. Der skal satses på at unge 13-20 årige gider at blive her. Diskotek, biograf, cafeer, volleybalbaner (tænk
på Palmestranden i Frederikshavn, det trækker mange unge), gerne en ungdomsklub for 13 årige, hvor ikke yngre børn går. Kulturtilbud som
kan måle sig med Mungo Park. Fitness muligheder tæt ved Rungsted torv. Hørsholm har gode sportsfaciliteter og havn, men der mangler
overnatningsmuligheder for større sportslige arrangementer. Foreslår et ”sportshotel” på arealerne ved Louiselund, som ligeledes
kunne bruges i mange andre sammenhænge. Få udbygget vores idræts facilitetter, både Hørsholm hallen og skøjtehallen er udtjente. Top
sportsfaciliteter. Udendørs aktiviteter sport. Hvorfor er skolernes idrætsanlæg låst af udenfor skoletid . Udendørs

pool i idrætsparken. Udendørs aktiviteter sport. Gode løberuter. O-løbs bane/naturlegeplads som på Eghjorten. Ny skøjtehal og forbedret idrætsanlæg. Kysten: Ny badeanstalt nord for Rungsted Havn.Udvikling af kommunens strandgrund. Bredere strand, så man kan

gå fra Rungsted havn til Vedbæk havn. Udvidet strandområde ved Rungsted havn. Flere bademuligheder langs kysten. En legeplads på
havnen. Mere børnevenlig strand. At rengøre og forbedre strandarealet langs med Øresund. Bedre udsyn til vandet langs Rungsted
Strandvej/Strandvejen.Opsætning af skilt og skaldespand på Rungsted strand nord for stranden, så hundeluftere har hundene i snor
jf. lovgivning (de ved ikke at de ikke bare må slippe hundene løs) og at de samler hundene efterladenskaber op efter sig. Lave en
strandpark mellem Mikkelborg og Sophienbergslot ligesom på Amager. Stier på engarealet øst for Kokkedal skov. Flad

børne-

venlig strand så man kan soppe. Platforme med bænke, borde og fællesgriller på den offentlige del af strandene. OG sektioner af stranden øremærket til småbørnsfamilier subsidiært sektioner øremærket til teenage-leg (frisbees, strandvolley, fodbold

osv. Sejlture fra havnen. Man bør kunne gå uhindret langs hele kysten i Hørsholm kommune. Mere offentlig strand. Bedre adgangsforhold til strandområder og kyststrækning. Flere flere bænke ved Rungsted Strand/Havn. Strandpromenade langs
vandet. Velholdt badestrand ved Mikkelborg. At der ryddes mere iland drevet tang, så ophold på stranden kan
nydes uden lugtgener. Offentlige badebroer fra strandvejen.Bedre parkeringsmuligheder ved Rungsted havn især i weekenden. Broer på langs ved kysten med bænke. Natur: Flere parcour-faciliteter i skovene, skovlegepladser m.v. Større og

flere hundeskove. Shelters. Faste bålpladser. Kirstinebakken kunne gøres mere tilgængelig med volleynet, rundboldbane, forhindringsbane, bænke og hyggelige kroge. Over dækkede siddepladser. Sænk farten på Strandvejen - Bilerne
ødelægger meget for alt for mange mennesker - ikke kun for dem der bor der, men også for dem som besøger kystområderne. Seperate løbe - og cykelstier. Vigtigt at man kan cykle og parkere sin cykel ved grønne områder. Vandreture
i grupper med guide som dem, Museumsforeningen organiserer. Oplyste løbe - og langrends stier. Stier
på engarealet øst for Kokkedal skov. Forhindringsbaner i Kokkedalskoven. Legeplads på Ridebanen eller andre
steder. Lav et hundelufter sted indelukket med trådhegn, sæt flere skilte i vores skove med tydelige angivelser
af stier - hvor må man cykle (cross / ikke cross) lufte hund m.v. Affaldstativer a la i Dyrehaven. Orienteringsløb
i rungsted hegn og kokkedal skoven. Gerne græssende dyr. Forbedre legepladser til børn, naturstier natur
”styrke” pladser til voksne, evt i kombination. Mountainbike-ruter i skoven. At få affaldsstativer tilbage
i og ved skove mm. Flere rum hvor man kan holde børnerelaterede arrangementer. Udvikle

natur apps for Hørsholm Kommune. En særskilt MTB rute ved Folehaveskoven. Natursteder,
hvor man let vil kunne skubbe en rullestol med en ældre borger. Skupturpark på ridebanen.
Uhindret adgang til alle naturområder også privatejede.

