Grundejerforeningen Rørmosens kommentarer til Forslag til Allerød kommuneplan 2013:
I forbindelse med forslag til ny kommuneplan 2013, har bestyrelsen for grundejerforeningen
Rørmosen fundet anledning til følgende kommentarer:
Vedr. kapitel 2 Landområderne, underafsnit 2.6 Skovrejsning:
På kortdiagrammet for områder med ønsket skovrejsning, indgår den nye PP-skov ved
Rørmosen ikke. Indgår den nye skov ikke i planlægningen?
Vedr. kapitel 5, Infrastruktur og støj, underafsnit 5.1 Trafikkorridor:
Grundejerforeningen vil gerne udtrykke bekymring for den viste tracéføring af trafikkorridoren,
der vil ødelægge et af kommunen vigtigste naturområder, Børstingerød mose. Vi anmoder derfor
Allerød kommune om at påvirke regionsplanen på dette punkt, så der tages større hensyn til de
betydelige naturinteresser i området, og på en sådan måde, at Møllemoseparkens bebyggelse
ikke kommer til at blive ligeså støjplagede som Rørmose-området er det i dag.
Vedr. kapitel 5, Infrastruktur og støj, underafsnit 5.5 Støj:
Vi har den kommentar, at det bør præciseres, at boligbebyggelse langs Hillerødmotorvejen, skal
sikres bedst muligt mod støjgener fra denne. Til trods for den etablerede støjvold langs en del af
strækningen, er der stadig betydelige gener fra trafikstøjen. Set i lyset af tendensen til stadigt
større trafikalt pres på Hillerødmotorvejen, giver det anledning til bekymring om tilsvarende øget
støjbelastning, som det vurderes vil medføre overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
Af kommuneplanens bemærkninger til afsnittet, fremgår det af det viste støjbelastningskort, at en
del af grundejerforeningens boliger ligger i et område med en støjbelastning på mellem 58 og 63
dB, hvilket er højere end vejledingens grænseværdi på 58dB! Dette forhold vurderer vi kritisk for
de berørte ejendomme, ikke mindst set i lyset af den forventede øgning af trafikbelastningen
over den kommende 12-års periode.
Vedr. Kapitel 6, afsnit 6.1 Vindmøller, underafsnit 6.1.6-8 Hustandsvindmøller:
I afsnittet om vindmøller, redegøres der overordnet for muligheden for opstilling af
husstandsvindmøller med en højde på op til 25m. Det fremgår ikke af teksten, eller i afsnittet
”Bemærkninger til retningslinjer”, hvad der mere præcist forstås ved husstandsvindmøller. I sin
yderste konsekvens kan det læses som muligt at opstille vindmøller ved samtlige husstande.
Såfremt denne tolkning er korrekt, vil grundejerforeningen anbefale, at dette tages op til
revurdering, da konsekvenserne er uoverskuelige.

Vedr. kapitel 6, afsnit 6.6 Klimatilpasning:
På det viste kortbilag med markering af risikoområder for påvirkninger i forbindelse med
ekstremregn, indgår også Rørmoseområdet. Er det fortsat et risikoområde efter etableringen af
regnvandsbassinerne på arealet mellem Hillerødmotorvejen og Rørmosen? I bekræftende fald,
hvilke supplerende tiltag forventer kommunen vil skulle til, for at eliminere risikoen i området?
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