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I hver valgperiode vedtager byrådet: 

• en kommunestrategi, som udstikker den politiske retning, 

• en planstrategi, der sætter rammerne for den fysiske udvikling, og 

• en Lokal Agenda 21-strategi, der sætter mål for den bæredygtige udvikling. 
 

Med Gladsaxestrategien er de tre strategier samlet i ét dokument. 

 

Planlovens krav til Gladsaxestrategien 2022-2026 

Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysninger 

om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen. Derudover skal den 

indeholde byrådets vurdering og strategi for udviklingen i kommunen. Endelig skal strategi for 

kommuneplanlægningen indeholde en beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed, eller 

foretage en revision af særlige emner eller områder i kommunen.  

 

Fra Gladsaxestrategien 2018-2022 til Gladsaxestrategien 2022-2026 

Gladsaxestrategien 2018-2022 blev vedtaget af byrådet 10.10.2018. 

Som opfølgning på Gladsaxestrategien 2018-2022 er der vedtaget en lang række strategier og politikker; 

herunder Medborgerskabsstrategi, Børne- og Skolepolitik, Sundhedspolitik, Handikappolitik, 

Værdighedspolitik, Strategi for Grøn Omstilling, Spildevandsplan 2021, Arkitekturpolitik samt 

Kommuneplan 2021.  

Kommuneplan 2021 har taget udgangspunkt i Gladsaxestrategien 2018-2022, da den udover at være den 

overordnede strategi for kommune også er Gladsaxe Kommunes planstrategi, der sætter de overordnede 

rammer for den fysiske udvikling.   

Visionen i Gladsaxestrategien 2018-2022 er: 

Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, 

aktivt, sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. 

Det forudsætter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt. Og det forudsætter en 

velfungerende kommune i økonomisk balance. 

Med Gladsaxestrategien har byrådet besluttet at integrere FN’s verdensmål. Kommuneplan 2021 tager 

afsæt i dette. 

Kommuneplan 2021 er bygget op med et overordnet afsnit – Den bæredygtige by, som er den overordnede 

vision for Gladsaxes udvikling, samt målene for Kommuneplan 2021.  



Kommuneplanen er bygget op om 5 temaer: 

• Byudvikling og boliger – sætter rammerne for, hvordan vi arbejder generelt med udviklingen af

vores by og vores boligområder, samt hvordan vi indarbejder retningslinjer og rammer på baggrund

af den nye arkitekturpolitik.

• Natur og grønne områder – følger op på byrådets grønne fokus med Vores grønne Gladsaxe,

Træpolitikken samt benyttelse og beskyttelse af vores naturområder i Gladsaxe.

• Klima, energi og miljø – fastlægger blandt andet målsætninger fra Strategi for Grøn Omstilling samt

Spildevandsplanen i forhold til klimatilpasning.

• Erhverv og detailhandel – beskriver den kommende udvikling af detailhandlen og

erhvervsområderne.

• Trafik og mobilitet – fastlægger rammer for letbane, parkering, trafikanlæg, trafikstier samt

kollektiv trafik.

Kommuneplan 2021 samler dermed op på de vedtagne strategier, der sætter fysisk aftryk på Gladsaxe 

Kommune.  

Den gennemførte planlægning siden vedtagelsen af Kommuneplan 2021 

Byrådet har udsendt forslag til Kommuneplan 2021 i høring i perioden 10. november 2021 – 12. januar 

2022, og forventer at kunne vedtage Kommuneplan 2021 endeligt den 23. marts 2021. Det betyder, at der 

ikke er gennemført nogen fysisk planlægning efter planloven siden vedtagelsen af Kommuneplan 2021 

grundet timingen mellem en sen vedtaget Kommuneplan 2021 og en fremrykket Gladsaxestrategi. 

Nedenfor oplistes på den baggrund den fysiske planlægning, der foruden Kommuneplan 2021, er sket siden 

vedtagelsen af Gladsaxestrategien 2018-2022. 

Lokalplaner: 

Lokalplan 243 for Søborg Hovedgade 116 

Lokalplan 254 for Høje Søborg II 

Lokalplan 255 for Blaagaard og Enghavegård skole 

Lokalplan 257 for Erhvervsområde ved Klausdalsbrovej 1 

Lokalplan 258 for Kiplings Allé 6 

Lokalplan 259 for Elledalen 6-8 

Lokalplan 261 for Aslaksvej 2-6 

Lokalplan 262 for Abelsvej 28 

Lokalplan 263 for Skøjtehal i Gladsaxe Idrætscenter 

Lokalplan 264 for Rybjerg Allé 9 

Lokalplan 267 for Dagtilbud og Erhvervsområde nord for Tobaksvejen 

Lokalplan 269 for området ved Skovbrynet Station 

Lokalplan 271 for AGC, Sydmarken 22 



Lokalplan 274 Botilbud på Granvej 

Tillæg 1 til 13.07 for Område ved Klausdalsbrovej 

Tillæg 1 til lokalplan 111 for Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v. 

 

Kommuneplantillæg: 

Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 for Høje Søborg Vest 

Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 for Blaagaard og Enghavegård skole 

Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 for Erhvervsområde ved Klausdalsbrovej 1 

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 for Kiplings Allé 6 

Tillæg 8 til Kommuneplan 2017 for Produktionsvirksomheder 

Tillæg 9 til Kommuneplan 2017 for Søborg Hovedgade 116 

Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 for Elledalen 6-8 

Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 for Bagsværd Bypark 

Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 for Abelsvej 28 

Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 for Idrætsfaciliteter ved Skovbrynet Station i Bagsværd Kvarter  

Tillæg 18 til Kommuneplan 2017 for AGC 

Tillæg 19 til Kommuneplan 2017 for Laurentsvej 18-22 

Tillæg 20 til Kommuneplan 2017 for Område til offentlige formål ved Granvej 

 

Forslag til planer: 

Lokalplan 272 og tilhørende kommuneplantillæg for Søborg Skole 

Lokalplan 276 og tilhørende kommuneplantillæg for området omkring Vadgårdsvej 

Lokalplan 279 for Buddinge Byport 

Lokalplan 281 for Laurentsvej 18-22 

Tillæg 1 til lokalplan 100 for Maglegård kvarter 

 

Beslutning om revision 

Gladsaxestrategien 2022-2026 er en revision af den tidligere planstrategi Gladsaxestrategien 2018-2022. 

Den nye strategi erstatter dermed den gamle planstrategi, og skal danne grundlag for den kommende 

retning for den fysiske udvikling af Gladsaxe Kommune.  

Gladsaxestrategien 2022-2026 fokuserer fortsat på bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe med 

verdensmålene til at løfte barren. Det er en fortsættelse af den retning, som både Gladsaxestrategien 2018-

2022 satte og Forslag til Kommuneplan 2021 har sat for den fysiske planlægning i Gladsaxe Kommune. 



Der er i starten af 2021 offentliggjort en planlovsevaluering foretaget af Bolig og Planstyrelsen. 

Evalueringen har taget udgangspunkt i følgende temaer: 

• Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur 

• Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling 

• Byudvikling og detailhandel 

• Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme 

• Gode rammer for virksomheder i byerne 

• Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne 

• Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne 

• Digitalisering af planer og data 

• Klagesystemet 

Evalueringen samler også op på hvordan planloven i endnu højere grad kan imødekomme fremtidens 

behov, herunder understøtte den grønne omstilling. Derfor formodes det, at der er en planlovsrevision på 

vej, der blandt andet vil give kommunerne bedre værktøjer i den fysiske planlægning til at understøtte 

blandt andet den grønne omstilling. Desuden hvis der kommer ændringer i forhold til nogle af de andre 

temaer såsom styrket natur, detailhandel eller rammer for virksomheder skal dette ligeledes indarbejdes i 

den kommende kommuneplan. 

Byrådet har derfor besluttet at lave en fuld revision af den kommende kommuneplan 2025, så de 

formodede nye muligheder kan indarbejdes i den kommende kommuneplan. 

 

Miljøvurdering 

Da Gladsaxestrategien 2022-26 også er kommunens planstrategi, er den som udgangspunkt omfattet af 

miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 

nr. 1976 af 27/10/2021)) 

Gladsaxe Kommune skal derfor enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1 eller foretage en 

vurdering efter § 8, stk. 2 af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Gladsaxe Kommune har derfor gennemført en miljøscreening, og på baggrund heraf vurderes det, at der 

ikke skal udarbejdes en miljørapport. 

Det vurderes, at Gladsaxestrategien 2022-26 ikke vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde 

væsentligt, jf. lovens §8 stk. 1, punkt 2, og det vurderes ligeledes, at strategien ikke har en væsentlig 

indvirkning på miljøet, da der er tale om planlægning på et strategisk og overordnet niveau. 

I overensstemmelse med loven vil Gladsaxe Kommune gennemføre screeninger af de kommende planer, 

der folder strategien ud og fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. 
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