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1. Indledning
Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Loven har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet
væsentligt.
Forslag til Rudersdal Kommuneplan 2017 indeholder kun mindre strukturelle ændringer i forhold til Kommuneplan 2013.
Der er på trods heraf alligevel gennemført en miljøvurdering af Forslag
til Kommuneplan 2017, idet det vurderes, at visse dele af planen kan
have væsentlig indvirkning på miljøet.
Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og
som minimum en vurdering af den sandsynlige udvikling, hvis planen
ikke virkeliggøres (0-alternativet).
Miljørapporten belyser, hvilke sandsynlige miljømæssige konsekvenser, som Kommuneplan 2017 forventes at medføre. Dette omfatter de
positive, negative, direkte, sekundære, vedvarende, midlertidige og
kumulative konsekvenser.
Som grundlag for miljøvurderingen har Kommunen gennemført en afgrænsning (scoping) af hvilke emner, som miljørapporten skal omfatte.
Afgrænsningen eller scopingen er vedlagt som bilag til miljørapporten.
Scopingen udpeger 2 emner:
• Omdannelse af erhvervsområdet nord for Bregnerødvej til blandet
bolig og erhvervsanvendelse.
• Omdannelse af Nærum erhvervsby.
Scopingen har været udsendt til høring hos relevante myndigheder,
som ikke har haft bemærkninger.
Afgrænsningen af miljøvurderingen kan udvides med nye emner eller
parametre, hvis der under processen dukker nye oplysninger op.
Miljørapporten omhandler alene de ændringer Kommuneplan 2017, der
vurderes at have påvirkninger af miljøet.
Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra repræsentanter fra forskellige afdelinger i forvaltningen.
Miljøvurderingen er alene udarbejdet på baggrund af eksisterende data
dvs. forslag til kommuneplan og samt andre eksisterende data.
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Vurderingen skal ifølge miljøvurderingsloven foretages på samme niveau som planen. I dette tilfælde er det kommuneplanen, som er meget
overordnet og strategisk, hvorfor også miljøvurderingen generelt bliver
overordnet og meget kvalitativ. Det er på dette niveau og tidspunkt vigtigt at have et overblik over mulige miljøpåvirkninger, så der eventuelt
kan ændres i planerne og evt. iværksættes afbødende tiltag i tide. I den
efterfølgende lokalplanlægning kan det så vurderes om de mere konkrete planer med arealdispositioner og anvendelsesbestemmelser skal
gennemgå en yderligere og mere dybtgående og kvantitativ miljøvurdering.
Forslag til afbødende foranstaltninger er indarbejdet under de enkelte
afsnit i miljøvurderingen.
Ligeledes indeholder redegørelsen et overvågningsprogram, der kan
være med til at sikre, at der bliver fulgt op på de forskellige problemer.
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2. Ikke teknisk resumé
Karakteren af kommuneplanens miljømæssige indvirkning kan opsummeres som følger:
Mulighed for ca. nye 230 til 275 boliger i omdannelsesområdet nord for
Bregnerødvej betyder en mindre forøgelse af befolkningstætheden i
området og dermed en lille styrkelse af det befolkningsopland, som
understøtter Birkerød bymidte. Dette kan styrke et mere aktivt by- og
handelsmiljø.
Den øgede befolkning kan betyde et øget behov for offentlig service.
Området nord for Bregnerødvej præges aktuelt af tomme erhvervslokaler. En ibrugtagen af området til boliger kan styrke områdets fremtræden og attraktivitet.
En ibrugtagen af området til boliger forudsætter, at der i området og i
erhvervsområdet syd for Bregnerødvej ikke forekommer erhverv, som
kan være til gene for nye boliger.
Nærum erhvervsby får større rummelig til nyt erhvervsbyggeri, hvilket
giver mulighed for vækst og højere dynamik i fornyelsen af området.
Der skabes mulighed for en ændring af områdets fremtræden og karakter i retning af mere identitetsskabende arkitektur, og som i højere grad
interagerer med omgivelserne.
Der kan være risiko for oversvømmelse ved ekstremregn i begge omdannelsesområder, hvilket kan imødegås i den videre planlægning.
I begge områder er der kortlagt forurenede grunde. Det vil typisk være
nødvendigt med bortgravning af forurening ved nybyggeri. Hvis det ikke
er muligt, vil det være nødvendigt at stille krav om sikring af indeklimaet.
Der vil ikke være væsentlige trafikale miljøkonsekvenser hverken af
den planlagte nye anvendelse af området nord for Bregnerødvej eller af
ændringen af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Nærum erhvervsby.
Kulturmiljøet i Birkerød erhvervsby påvirkes ikke væsentligt.
Pilegårdskilen, det fredede grønne område nord for omdannelsesområdet ved Bregnerødvej, kan potentielt påvirkes visuelt af ny bebyggelse. En kommende lokalplanlægning kan regulere den visuelle miljøpåvirkning af ny bebyggelse.
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3. Planens indhold og hovedformål
Udgangspunktet for udviklingen i Rudersdal Kommune er fortsat visionen om at være landets bedste bokommune.
Kommuneplan 2017 er revideret i forhold til Kommuneplan 2013. De
væsentligste ændringer i Kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013 er:
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Området nord for Bregnerødvej er udpeget som omdannelsesområde og ændrer anvendelse fra erhverv til blandet bolig og
erhverv
Nærum erhvervsby er udpeget som omdannelsesområde. De
bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres med henblik på
en mere intensiv udnyttelse og etablering af nye byrum
Miljøklassificering af forskellige erhvervsområder ændres i retning af mulighed for mere videnerhverv
Der åbnes for yderligere erhvervsanvendelse af støjbelastede
boliger langs forskellige veje
Skovly Skolehjem ændrer anvendelse til boligformål
Skovlyskolen får udvidede anvendelsesmuligheder i form af offentlig administration og boliger og højere bebyggelsesprocent
fra 25 til 35
Der udskilles et ny boligområde ved Birkerød station med mulighed for ca. 15-20 boliger
Skærpede krav til nye udstykninger i åben lav boligområderne.
Bestemmelserne ændres, således at der ikke kan dannes nye
ejendomme, der bryder med den eksisterende matrikelstruktur.
Ved udstykning skal kunne indtegnes et kvadrat på 20 x 20 m
indenfor 2,5 m fra naboskel og 5 m fra vej
Konsekvenserne for ud- og ombygningsplaner for serviceområderne og andre sektorplaner er indarbejdet i planen
Der fastsættes nye retningslinjer for ejendomme i landzone.
Retningslinjerne er en videreføring af den eksisterende landzoneadministration.
Der fastsættes retningslinjer for UNESCO verdensarv i Jægersborg Hegn. Retningslinjerne sigter mod at sikre parforcelandskabernes visuelle fremtræden
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4. Planens forbindelse til andre relevante planer
Planstrategi 2015 for Rudersdal Kommune
Kommuneplan 2017 indeholder en mere omfattende gennemgang af
forholdet mellem Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017.
Nedenfor nævnes alene de dele af planstrategien, der relaterer sig til
de 2 emner, der undersøges i nærværende miljøvurdering.
Planstrategien indeholder for så vidt angår de undersøgte emner, en
beskrivelse af en række mål, der ligger indenfor lovens miljøbegreb.
Planstrategiens vision om ”Nye boliger – nye borgere” handler om, at
der skal skabes mulighed for, at der kan bygges flere boliger, som passer til forskellige målgruppers ønsker og behov, - særligt boliger til ældre og børnefamilier, og som bidrager til en balanceret befolkningsudvikling.
Kommuneplan 2017 indeholder bl.a. mulighed for etablering af nye
boliger i Birkerød i området nord for Bregnerødvej. Kommuneplanen
udpeger arealer, ”hvor erhvervsbyggeri eller nedlagte institutioner kan
give plads for nyt boligbyggeri.”
Desuden fastlægger planen mulighed for, at en del af boligerne kan
være almene boliger.
Planstrategiens vision om ”Rudersdal som erhvervskommune” betyder
bl.a. at ”Rudersdals erhvervsidentitet skal styrkes i respekt for kommunen som attraktiv bokommune. Rudersdals erhvervspotentialer skal
tydeliggøres...”
Den ønskede karakter af erhvervsområderne fremtræder af kommuneplanens retningslinjer og rammer for de forskellige områder.
Dette gælder dog kun i begrænset omfang for Nærum erhvervsby, hvor
der foregår udarbejdelse af en helhedsplan. Når visionsplanen er vedtaget forventes en mere vidtgående ændring området end de ændringer, der indeholdt i Forslag til Kommuneplan 2017.
Et af formålene med kommuneplanens bestemmelser er at afveje hensyn mellem boliganvendelse og erhvervsinteresser. Kommuneplanen
skal bidrage til at sikre, at der ikke opstår konflikter mellem erhverv og
anvendelsen på naboarealerne, så kommunen fortsat fremtræder som
en attraktiv bokommune.
Planstrategiens vision om ”Erhvervsområdernes forskelle – en styrke”
betyder at ”Erhvervsområderne skal moderniseres og tilpasses nye
behov. Områderne skal indeholde varierede muligheder for at kunne
opfylde de arealbehov og byfunktioner, som erhvervslivet efterspørger”
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Kommuneplanen fastlægger retningslinjer og rammer for beliggenheden, størrelsen og anvendelsen af erhvervsområderne. Erhvervsområdernes anvendelse fastlægges bl.a. af hensyn til deres egnethed til at
tilgodese forskellige behov hos forskellige typer virksomhed.
En række erhvervsområder har i Kommuneplan 2017 fået ændret og
præciseret deres anvendelsesmuligheder. Ændringerne muliggør typisk, at områderne i højere grad anvendes til videnerhverv og i mindre
grad til produktionserhverv.
Dette gælder således for Birkerød Erhvervsby, hvor anvendelsesbestemmelserne er blevet justeret i visse delområder, således at de i højere grad svarer til de aktuelle behov. En del af området, herunder området nord for Bregnerødvej, er præget af tomme erhvervslokaler og
anvendelsen ændres på den baggrund til blandet bolig og erhverv.
Nærum erhvervsby har derimod ikke fået ændret anvendelsesbestemmelser, idet en afklaring af dette afventer en helhedsplan. Når helhedsplanen er vedtaget forventes en mere vidtgående ændring området end
de ændringer, der indeholdt i Forslag til Kommuneplan 2017.
Kommuneplan 2017 indeholder en revideret anvendelse af miljøklasser, så der sikres en øget fleksibilitet. Kommuneplanens rammer for
erhvervsområder indeholder på de steder, hvor det er relevant, en kategorisering af, hvilke miljøklasser det vil være muligt at indpasse i området. Til hver miljøklasse anbefales en minimumsafstand til funktioner,
der er følsomme overfor forurening.
Dette har betydning for muligheden for placering af boliger, bl.a. i området nord for Bregnerødvej.
Af Planstrategi 2015 fremgår, at ”Rudersdal Kommune vil fremme miljørigtig lokalisering, herunder så vidt muligt fremme lokalisering af større kontorbyggerier nær stationer og kollektiv trafik”.
Nedenfor under punktet ”Fingerplan 2013” er redegjort for, at målsætningen er indarbejdet i Kommuneplan 2017.
Planstrategien indeholder visionen om Lyngby Vidensby skal sammenkædes med perspektiver for Nærum og Scion DTU. ”Vidensby-visionen
skal udvikles til et vidensfinger-samarbejde”
”Kommunen vil udarbejde en helhedsplan for Nærum, som giver mulighed for fortætning med flere byfunktioner, erhverv og boliger”
Kommuneplanen indeholder mulighed for, at Scion DTU og Nærum
udvikles yderligere i retning af mere videnerhverv og med funktioner,
der understøtter en synergi med Lyngby Vidensby og DTU.
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Fingerplan 2013
Fingerplanen er statens overordnede plan for hovedstadsområdet.
Kommuneplanen har indarbejdet Fingerplanens overordnede princip for
miljørigtig byplanlægning i form af lokalisering nær stationer af byfunktioner, der skaber persontrafik.
I kommuneplanen er der åbnet for en udvidet og mere intensiv anvendelse af stationsnære arealer i det omfang dette er muligt og ønskeligt
under hensyn til eksisterende værdier og andre væsentlige interesser.
Fingerplanen udpeger Holte, Birkerød, Vedbæk og Skodsborg som
byområder, hvor der kan ske stationsnær lokalisering.
Kommunalbestyrelsen ønsker herudover, at den kommende Fingerplan
indeholder mulighed for, at også Nærum, herunder især erhvervsbyen,
kan udvikles med de samme planlægningsmæssige muligheder som et
stationsnært område. Det er strategisk vigtigt for en udvikling af vidensfingeren (jf. tidligere afsnit om Planstrategi 2015), at Nærum får mulighed for at understøtte en igangværende vækst i vidensvirksomheder og
videninstitutioner.
Fingerplanen friholder de grønne kiler for bymæssig bebyggelse og
understøtter dermed kommuneplanens beskyttelse af det åbne land
samt beskyttelsen af de grundvandsressourcer, som er lokaliseret i det
åbne land.
Fingerplanens grønne kiler berører nordsiden af området nord for
Bregnerødvej og den nordligste del af Nærum erhvervsby.

Rudersdal Kommuneplan 2013
I afsnittet gennemgås kun de 2 emner, der er udpeget til miljøvurdering
i nærværende rapport. Der gøres rede for forskellene mellem Kommuneplan 2013 og Forslag til Kommuneplan 2017 og de umiddelbare
planlægningsmæssige konsekvenser af disse forskelle.
Området nord for Bregnerødvej

Området omfatter rammeområde Bi.BE9 i Forslag til Kommuneplan
2017.
Området er udpeget som omdannelsesområde i Kommuneplan 2017.
Rammebestemmelserne for området nord for Bregnerødvej ændres
således:
Områdets anvendelse
Området ændrer anvendelse fra
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Kommuneplan 2013, rammeområde Bi.E8: administration, liberale erhverv, forretningsservice og lettere produktion. Pladskrævende funktioner (f.eks. motionscenter) såfremt funktionen er rettet mod områdets
virksomheder og ansatte, institutioner, undervisning o.lign. til
Forslag til Kommuneplan 2017, rammeområde Bi.BE9: Blandet erhvervs- og boligformål med mulighed for indretning af institutioner. Administration, liberale erhverv og service. Op til 25 % af boligarealet kan
være almene boliger.
Ændringen af anvendelsesmulighederne betyder, at området ændrer
karakter, således at der ikke vil kunne etableres erhverv, f.eks. i form af
produktion, der ikke er foreneligt med en anvendelse til boligformål.
Maksimal bebyggelsesprocent
Den maksimale bebyggelsesprocent forhøjes fra 50 % til 60 %.
Det betyder, at den maksimale rummelighed vokser med ca. 7.000 m2
fra ca. 34.800 m2 til ca. 41.800 m2 etageareal.
Bebyggelsens omfang og placering
I Kommuneplan 2017 begrænses mulighederne for boligbebyggelsens
placering således, at bebyggelsen vest for Datavej i en afstand af 50 m
fra Bregnerødvej kun må anvendes til erhverv og service. Den maksimale rummelighed til erhverv og service i dette delareal er ca. 14.200
m2 etageareal.
Dette betyder, at der maksimalt vil kunne etableres ca. 27.600 m2 boligetageareal svarende til ca. 230 – 275 boliger à 100-120 m2 etageareal.
Antallet af mulige etager i bebyggelsen vokser fra 2 til 3 eller 4. Den
maksimale bygningshøjde hæves fra 8,5 m til 10,0 m, dog højst til kote
48.
Dette har betydning for, hvorledes området fremtræder visuelt i forhold
til den grønne kile og ud mod Bregnerødvej.
Miljøklasser
Miljøklasserne ændres fra 2-3 til 1-2.
Dette betyder, at der i 2017-planen kun kan etableres erhverv og servicefunktioner, der kan integreres med forureningsfølsom anvendelse.
Dvs. at virksomheder i klasse 3 som er karakteriseret ved at påvirke
omgivelserne i mindre grad, ikke længere vil kunne etableres i området.
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Nærum erhvervsby

Området omfatter rammeområderne Næ.E1 Rundforbivej Nord, Næ.E3
Rundforbivej Syd, Næ.E4 Skodsborgvej Vest og Næ.E5 Skodsborgvej.
Området er udpeget som omdannelsesområde i Kommuneplan 2017.
Rammebestemmelserne for Nærum erhvervsby ændres i forhold til
Kommuneplan 2013 kun for så vidt angår de bebyggelsesregulerende
bestemmelser: bebyggelsesgrad og bebyggelsesprocent. De øvrige
rammebestemmelser vedrørende anvendelse, maksimal bygningshøjde, miljøklasser, m.v. ændres ikke.
På sigt er det tanken, at området omdannes i retning af videnserhverv
med et højere indhold af byfunktioner og med en større tæthed, jf. visionsplanen ”Nærums nye erhvervs og vidensby”.
Bebyggelsesgrad
I alle rammeområder fjernes bestemmelsen om den maksimale andel
af grunden, der må bebygges (bebyggelsesgraden).
Bebyggelsesgraden har især betydning for, hvorledes området fremtræder visuelt, og hvor stort et område friholdes til parkerings-, færdsels- og opholdsarealer, m.v. En lav bebyggelsesgrad vil tendentielt
betyde, at bebyggelsen af området udvikler sig i retning af en fysisk
struktur, der består af enkeltliggende bygninger/bebyggelser opført i det
antal etager, der er mulige i relation til andre planlægningsmæssige
begrænsninger. I Nærum er konsekvensen af bebyggelsesgraden, at
området fremtræder med enkeltliggende bygninger i to etager omgivet
af store parkeringsarealer.
Formålet med at fjerne bebyggelsesgraden er at muliggøre et nyt koncept for bebyggelse af området, således bebyggelsens placering og
arkitektur i højere grad danner sammenhængende byrum og præsenterer områdets identitet.
Bebyggelsesprocent
Hele området får bebyggelsesprocenten 70. Det betyder at bebyggelsesprocenterne ændres i områderne Næ.E1, Næ E3 og Næ.E4. Bebyggelsesprocenten for område Næ.E5 er uændret.
Det samlede grundareal i området er 11,7 ha og den samlede rummelighed er ca. 69.600 m2 etageareal, jf. Kommuneplan 2013.
Den samlede rummelighed vil efter Kommuneplan 2017 være 70 %,
dvs. ca. 81.600 m2 etageareal.
Dette er en forøgelse af rummeligheden i forhold til Kommuneplan
2013 med ca. 12.000 m2 etageareal.
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Område Næ.E1, Rundforbivej nord, får den største forøgelse af rummeligheden idet bebyggelsesprocenten ændres fra 40 til 70.
Dette betyder, at rummeligheden ændres fra ca. 15.100 m2 til 26.400
m2 etageareal, hvilket er en forøgelse på 11.300 m2.
Område, Næ.E3 og Næ.E4 får begge forøget bebyggelsesprocenten
fra 60 til 70.
Forøgelsen af bebyggelsesprocenten betyder, at rummeligheden ændres fra ca. 3.700 m2 etageareal til 4.300 m2, hvilket er en forøgelse
med 600 m2.

Helhedsplan: Nærums nye erhvervs- og vidensby
Helhedsplanen ” Nærums nye erhvervs- og vidensby” indeholder en
overordnet vision samt forslag til indsatser og delprojekter. Visionen
indeholder en række mål, som er relevante for vurderingen af miljøindsatsen.
I Planstrategi 2015 forudsættes, at helhedsplanen indgår i forslaget til
Kommuneplan 2017. Dette har ikke været muligt af tidsmæssige grunde, idet der arbejdes samtidigt med tilvejebringelsen af begge planer.
Dele af Forslag til Kommuneplan 2017 vil være en understøttelse helhedsplanens elementer: Helhedsplanens forventede forslag om en fortætning af området afspejles i ændring af bebyggelsesprocenten for
områderne Næ.E3 og E4.
Fjernelsen af bebyggelsesgraden fra rammebestemmelserne for områderne Næ.E1, E3, E4 og E5 er en forudsætning for en realisering af de
dele af helhedsplanen, der indeholder forslag om etablering af bebyggelse, der skaber attraktive byrum.
Udsendelsen af forslag til Lokalplan 254 som giver mulighed for realisering af ca. 300 studie- og ungdomsboliger ved Linde Alle kan endvidere
ses som et tiltag, der understøtter visionsplanen.
Helhedsplanen er ikke miljøvurderet, da den som vision ikke fastlægger
rammer for fremtidige anlægstilladelser.
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5. Beskrivelse af eksisterende miljøforhold.
Ifølge loven skal miljøstatus beskrives.
Miljøstatus er en beskrivelse af eksisterende miljøtilstand i kommunen
inden de planlagte tiltag, som kommuneplanen indeholder realiseres.
Miljøstatus indeholder såvel eksisterende miljøproblemer, som eksisterende miljøkvaliteter.
Miljøstatus er udgangspunktet for 0-alternativet, dvs. den udvikling der
vil indtræde hvis Kommuneplan 2017 ikke gennemføres.
Der beskrives alene miljøaspekter, der er relevante i forhold til de undersøgte plantemaer og de miljøparametre der påvirkes.
a.

Positive og negative miljøkvaliteter i området nord Bregnerødvej

b.

Positive og negative miljøkvaliteter i Nærum erhvervsby.
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a.

Området nord for Bregnerødvej

Området er beliggende nord for Bregnerødvej, Bregnerødvej 90-138.
Grundarealet er i alt ca. 7 ha.
Den nordlige del af arealet er beliggende stærkt kuperet og faldende
mod nord. Der er ca. 7 meters niveauforskel fra Bregnerødvej til grundens nordligste del.

Den eksisterende bebyggelse består af blandet erhvervsbebyggelse til
både produktionsformål og til kontor. Det meste af bebyggelsen er i to
etager i forskelligt stiludtryk og alder, og omfatter bebyggelse opført på
grunde af meget forskellig størrelse. Hovedorienteringen for bebyggelsen er øst-vest, parallelt med Bregnerødvej.
Bebyggelsen er ikke registreret som bevaringsværdig. Der er dog lagt
vægt på facadeudtrykket ud mod Bregnerødvej i højere grad end resten af Erhvervsbyen. En enkelt bygning ved Bregnerødvej 124 markerer sig særligt i vejbilledet.
Der er pt. en halv snes virksomheder i området, og en række bygninger
står tomme. Virksomhederne er kontor- og servicevirksomhed, fremstillingsvirksomhed og er par autoværksteder. Der er desuden en kommunal børneinstitution / børnehus.
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Klima
Birkerød erhvervsby, herunder området nord for Bregnerødvej, er udpeget som et risikoområde med sandsynlighed for oversvømmelse, se
kommuneplan 2017-klimatilpasning.
Området er stærkt kuperet med fald mod nord. Derfor er der kortlagt
høj oversvømmelsesrisiko allerede ved 10 års regn i områdets nordvestligste del. Herudover er der kortlagt oversvømmelsesrisiko ved ekstremregn (100 års hændelse) flere steder i området.

Det nordvestlige område med stor oversvømmelsesrisiko er 100 % befæstet. Da der er konstateret jordforurening samme sted, er det ikke
muligt at nedsive regnvandet. Herudover er der flere steder i området
hvor nedsivning ikke er muligt på af jordforurening.
Forsyningen har fokus på Birkerød erhvervsby, og forventer at udarbejde en plan for, hvordan regnvandet skal håndteres.

Trafik
Området er beliggende i ca. 1.100 - 1.600 meters gangafstand fra Birkerød station.
Området betjenes af 2 lokale buslinjer ved Bregnerødvej.
Området vejforsynes fra hovedsagelig fra trafikvejen Bregnerødvej og i
mindre grad fra lokalvejen Pilegårdsparken. Der er cykelstier langs vejene.
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Bregnerødvej set mod vest med omdannelsesområdet til højre

Bregnerødvej er klassificeret som trafikvej.
Trafikveje omfatter samtlige veje i kommunens overordnede vejnet. De
betjener gennemkørende biltrafik og trafikken mellem de enkelte bysamfund.
Trafikveje skal tilgodese god fremkommelighed kombineret med god
trafiksikkerhed. Trafikveje opsamler den trafik, der ikke har ærinde i de
enkelte lokalsamfund. Der er således vægt på god fremkommelighed
for biler, busser og cykler. Der må derfor forventes, en større andel af
trafik på disse veje end på lokalveje.
Der er lige ud for området for målt en årsdøgntrafik i 2014 på godt
2.850 køretøjer, heraf er en andel af lastbiler på knap 11 %.
Der er fastsat hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Gennemsnitshastigheden er målt til 49,8 km/t, og 85 % fraktilen er 58,9 km/t.

Støj og emissioner
Området er i dag udlagt til erhvervsområde for administration, liberale
erhverv, forretningsservice og lettere produktion samt pladskrævende
funktioner (f.eks. motionscenter) for områdets virksomheder.
Virksomheder og anlæg må kun være årsag til en påvirkning af omgivelserne i ringe grad eller til en påvirkning af omgivelserne i mindre
grad.
De eksisterende miljøklasser 2-3 rummer bl.a. mulighed for etablering
af bl.a. autoværksteder og håndværksprægede virksomheder. Disse
aktiviteter rummer muligheder for i ringe til mindre grad at påvirke mil-
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jøet med støj, emissioner til luften og oplag af kemikalier og affald.
F.eks. kan transport med levering af varer med bl.a. lastbiler, samt andre udendørs aktiviteter i mindre grad give støj i omgivelserne, og drift
af autoværksteder kan også i mindre grad give anledning til både støj
og emissioner til luften.
Områdets nuværende status giver dog kun mulighed for, at der kan
etableres virksomheder, som kan påvirke omgivelserne i mindre grad.
I området er der i dag to autoværksteder, en virksomhed med en mindre ikke støjende produktion samt et cateringfirma. Herudover er der i
området et antal administrative virksomheder samt få boliger.
Kommunen har ikke kendskab til, at der i forbindelse med de eksisterende aktiviteter eller transport til og fra området er støjgener.

Jordforurening - grundvand
I omdannelsesområdet nord for Bregnerødvej er der flere kortlægninger
af forurenede grunde.

Grunde hvor der er kortlagt forurening

Der skal i byggeprojekter tages hånd om og hensyn til eventuel forurening på hver enkelt grund. Særligt på Bregnerødvej 94 a-e, hvor der er
konstateret en forurening med chlorerede opløsningsmidler, som skal
håndteres, før grunden kan bruges til beboelse.
Omdannelsesområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Derudover er der aktiv vandindvinding.
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Omgivelserne
Omdannelsesområdet er en del af et større industri- og erhvervsområde, også kaldet Erhvervsbyen, som er etableret og udbygget i
1960’erne. Bebyggelsens skala og karakter er erhvervsbygninger i hovedsagelig 1 og 2 etager.

Områdets omgivelser med den fredede kile mod nord og erhvervsområdet samt Lions
Park mod syd

Erhvervsbyen i Birkerød er udpeget som kulturmiljø inden for kategorien: Industri, håndværk og forskning. Kulturmiljøets værdifulde bebyggelsesflade omfatter hele Erhvervsbyen, herunder også omdannelsesområdet nord for Bregnerødvej.
Kulturmiljøets hovedtræk er den funktionsopdelte by, ”Kildeskattehuset”
og de industrielle typehuse med smalle dybe gavlvendte huse på smalle grunde.
Afstanden til Birkerød bymidte er ca. 1,2 – 1,5 km.
Landskab
Området ligger direkte op til en grøn kile, Pilegårdskilen, der forløber
fra det åbne land ved Kajerød å til Birkerød Skole.
Området er fredet og er udpeget som værdifuldt landskab.
Kanten mellem kilen og området er tæt beplantet.
Der forløber rekreative stier langs områdets kant. Stierne giver god
forbindelse til rekreative områder og det åbne land.
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b.

Nærum erhvervsby

Området afgrænses mod vest af Helsingørmotorvejen, mod nord af
Rundforbivej og Nærum Gymnasium, mod øst af Linde Allé og mod syd
af Skodsborgvej.

Området omfatter rammeområderne Næ.E1 Rundforbivej Nord, Næ.E3 Rundforbivej
Syd, Næ.E4 Skodsborgvej Vest og Næ.E5 Skodsborgvej.

Erhvervsområdet har et areal på ca. 127.000 m2 inklusiv veje.
Arealet er fordelt mellem ca. 10 forskellige grundejere, hvor den største
grundejer er virksomheden Brüel og Kjær, som historisk har haft en stor
betydning for udviklingen i Nærum.
Området anvendes primært til pladskrævende varer som bilforhandlere
og forskellige former for erhverv, herunder bl.a. kontorer, laboratorier,
lager m.v.
Bygningerne i området er mellem 1 og 3 etager. En del af bebyggelsen
består af større, fladedækkende bygninger, som har været en del af
Brüel & Kjærs virksomhed, og som er formet af dens rationale som
produktionsvirksomhed. Arkitektonisk består disse bygninger af en
sammenbygget stokstruktur med et lavt sadeltag over hver stok.
Bebyggelsen indeholder mange etagemeter og fremtræder som relativt
lave bygninger i en ensartet skala.
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Det er dog karakteristisk at bebyggelsen ikke rumligt eller arkitektonisk
forholder sig til omgivelserne.
Den eksisterende bebyggelse er ikke registreret som bevaringsværdig.

Cykel- og gangsti der fører gennem erhvervsområdet fra Skodsborgvej til Nærum
Gymnasium. Til højre ses Brüel og Kjærs ejendom.

Klima
Nærum erhvervsby er udpeget som et risikoområde, med sandsynlighed for oversvømmelse, se kommuneplan 2017-klimatilpasning.
Området er relativt fladt og en del af bebyggelsen består af større, fladedækkende bygninger og befæstelsesgraden er meget høj %. Der er
kortlagt mindre områder med oversvømmelsesrisiko ved 10 års regn og
ved ekstremregn.
Forsyningen har fokus på Nærum erhvervsby og forventer at udarbejde
en plan for, hvordan regnvandet skal håndteres. En lille del af Nærum
er separatkloakeret og regnvandet ledes til recipient. Der er konstateret
forurenede jord i området, og her er det ikke muligt at nedsive regnvand.
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Ekstreme regnhændelser

Jordforurening - Grundvand
I omdannelsesområdet er flere af grundene kortlagt som forurenet på
vidensniveau 2.
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Grunde hvor der er kortlagt forurening

Her skal der i byggeprojekter tages hånd om og hensyn til evt. forurening på hver enkelt grund. Særligt på matrikel 5r, Nærum By, Nærum
(Skodborgvej 305a-f, Nærum Hovedgade 2 og Rundforbivej 293), hvor
der er konstateret en forurening med chlorerede opløsningsmidler, som
skal håndteres, før grunden evt. kan bruges til beboelse.
Region Hovedstaden har derudover aktive afværgeboringer i området,
for at beskytte vandindvindingen.
Omdannelsesområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Derudover er der aktiv vandindvinding.
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Trafik
Afstanden fra området til Nærum station er ca. 100 – 500 m.
Området betjenes af flere lokale og regionale buslinjer. Der ligger busstoppesteder i umiddelbar tilknytning til området, ved Nærum station
samt ved motorvejen.
Området vejbetjenes fra Rundforbivej, Nærum Hovedgade og Skodsborgvej og er beliggende nær motorvejen.
Der er cykelstier langs Skodsborgvej og Rundforbivej. Endvidere forløber der en nord-syd gående sti fra Skodsborgvej centralt gennem området til gymnasiet.
Skodsborgvej og Rundforbivej er klassificeret som trafikveje.
Trafikveje omfatter samtlige veje i kommunens overordnede vejnet. De
betjener gennemkørende biltrafik og trafikken mellem de enkelte bysamfund.
Trafikveje skal tilgodese god fremkommelighed kombineret med god
trafiksikkerhed. Trafikveje opsamler den trafik, der ikke har ærinde i de
enkelte lokalsamfund. Der er således vægt på god fremkommelighed
for biler, busser og cykler. Der må derfor forventes en større trafik på
disse veje end på lokalveje.
Der er gennemført trafiktællinger fra 2015 på Rundforbivej ved Containerhaven. Der er målt en årsdøgntrafik på 7.900 køretøjer, heraf er
andelen af lastbiler på knap 7 %.
Der gælder en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Gennemsnitshastigheden er målt til 50,8 km/t, og der er en 85 % fraktil på 58,2 km/t.
Nærum Hovedgade er en overordnet lokalvej.
Overordnede lokalveje udgør bindeleddet mellem trafikvejene og de
almindelige lokalveje. De overordnede lokalveje skal sikre en rimelig
tilgængelighed og især en rimelig fremkommelighed.
Der findes ikke trafiktællinger på Nærum Hovedgade.
I krydset Rundforbivej/Nærum Hovedgade er der signalanlæg. Dette er
samtidig til- og frakørsel til Helsingørmotorvejen.

Omgivelserne
Området er centralt placeret i Nærum, der er det tredjestørste bysamfund i Rudersdal Kommune med lidt over 5.000 indbyggere.
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Udover erhvervsområdet er byen bl.a. kendetegnet ved boligbebyggelsen Nærum Vænge og det tilstødende bydelscenter Nærumvænge
Torv, handelsgaden Nærum Hovedgade og Nærum Gymnasium, hvor
over 1.000 elever har deres daglige gang.

Nærum Gymnasium set fra syd

Mod nordøst grænser området op til 3-etages stokbebyggelse med
boliger. Ved Linde Alle findes en 3-etages boligforening nord for erhvervsområdet.
Mod øst ved Linde Alle ligger et ubebygget areal planlagt til etageboligbebyggelse samt et mindre erhvervsområde med mellemstore virksomheder.
Umiddelbart syd for Skodsborgvej findes 3-etages stokbebyggelse med
boliger samt Nærumvænge Torv, der er det nærmeste butiksområde.
Mod nord afgrænses erhvervsområdet af arealer der er udpeget som
grøn kile i henhold til Fingerplanen. En del af det umiddelbart nord for
liggende areal anvendes dog til genbrugsstation.
Arealet syd for Nærumvænge Torv er også udpeget som grøn kile og
omkranser boligområdet Nærum Vænge, der er udpeget som kulturmiljø.
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Udsigten mod syd fra Nærumvænge Torv. Det grønne område er udpeget som grøn
kile og er fredet.

De Grønne Kiler ligger tæt på erhvervsområdet både mod nord og syd.
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6. Vurdering af kommuneplanens indvirkning på miljøet
a.

Omdannelse af området nord for Bregnerødvej

Levevilkår
Området ligger ca. 1 km fra Birkerød bymidte. En bebyggelse af området med boliger vil betyde en lille styrkelse af det befolkningsopland,
som understøtter Birkerød bymidte.
Befolkningstætheden i området vil øges. Dette betyder, at der tilføres
området købekraft, og at der skabes grundlag et mere aktivt bymiljø.
Den øgede befolkning kan betyde et øget behov for offentlig service
f.eks. i form at pladser på børneinstitutionerne.
Påvirkning af erhvervslivet
Planen reducerer i princippet ikke rummeligheden for erhverv i omdannelsesområdet. I det omfang der er efterspørgsel og behov for erhvervsarealer, kan området anvendes til erhverv. En mere detaljeret
lokalplan kan dog specificere arealernes anvendelse, således at konsekvensen bliver en reduktion af erhvervsrummeligheden.
Den nye mulighed for boliger i området åbner for en større konkurrence
om arealerne.
Den aktuelle situation med længere tids tomgang i erhvervslokalerne er
ikke gunstigt for områdets fremtræden og funktion som byområde.
En ibrugtagen af området til boliger kan styrke områdets fremtræden og
attraktivitet.
Planens begrænsning af placeringsmuligheder for nye boliger minimum
50 m fra Bregnerødvej tager hensyn til muligheden for fortsat at anvende erhvervsområdet syd for Bregnerødvej og vest for Datavej til erhvervsvirksomheder i miljøklasse 3.

Klimapåvirkninger
Den maksimale bebyggelsesprocent for området forhøjes fra 50 % til
60 %, men befæstelsesgraden planlægges først i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.
Ny bebyggelse i området kan højde for risikoen for oversvømmelse ved
regn. Især i områdets nordvestlige del, som på grund af terrænets fald
har høj risiko for oversvømmelse, vil nye foranstaltninger til afledning af
regnvand og beskyttelse mod oversvømmelse være positivt.
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Der kan endvidere tages højde for at yderligere afledning af regnvand
til kloak undgås, således at kloakkerne ikke belastes yderligere.

Støj og emissioner
Området ændres fra et erhvervsområde til et område for blandet bolig
og erhverv. De ny virksomheder, der fremover kan etableres i området,
vil have ingen nævneværdig til kun ubetydelig miljøpåvirkning af omgivelserne svarende til de nye miljøklasser 1-2.
Ændringen af områdets status vil få betydning for områdets eksisterende virksomheder, som vil blive omfattet af de skærpede støjkrav, der
gælder for blandet bolig og erhverv. Der vil også blive stillet krav til begrænsning af støjende aktiviteter på de eksisterende autoværksteder i
forhold til afstanden til boligområder.
En ændring af områdets status vil således medføre en ændring af miljøforholdene. Bl.a. vil der blive mindre støj fra virksomheder og transporter til og fra området, mens privattransport fra kommende beboere i
området dog vil øges. Men dette vurderes dog ikke at få miljømæssig
betydning.
Det vurderes samlet set ikke, at den pågældende ændring af området
fra erhvervsområde til blandet bolig og erhverv vil få væsentlig miljømæssig betydning.

Jordforurening – Grundvand
For området gælder det, at de forurenede grunde er kortlagt efter jordforureningsloven. Vilkår for byggeri med hensyn til forureningen vil blive
fastsat i § 8-tilladelser. Udarbejdelse af § 8-tilladelse er en forudsætning at kunne få en byggetilladelse.
Det vil typisk være nødvendigt med bortgravning af forurening ved nybyggeri. Hvis det ikke er muligt, så vil det være nødvendigt med indeklimasikring, så forureningerne ikke kan have effekt på fremtidige beboere på grundene.
På forureningskortlagte arealer kan der som udgangspunkt ikke gives
tilladelse til øget nedsivning, da det kan medføre forurening af grundvandet.

Trafik
En rammeændring for området, der muliggør opførelse af ca. 230-270
boliger, vil ændre trafikmønstret og trafikmængden i området.
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Det vurderes dog, at det ikke vil være markant mærkbart, og vurderes
at have minimal indflydelse på sikkerhed og tryghed.
En øget trafik vil give anledning til øget støj og vibrationer. Det vurderes
dog, at miljøpåvirkningen heraf vil være minimal.

Kulturmiljø
Omdannelsen af området nord for Bregnerødvej reserverer en 50 meters bræmme mod Bregnerødvej til erhverv. Dette betyder at områdets
fremtræden som erhvervsområde ud mod Bregnerødvej vil være intakt.
Området indeholder ikke og påvirker derfor ikke den særlige bygningstypologi, som er fremherskende i Erhvervsbyen syd for Bregnerødvej,
og som karakteriserer kulturmiljøet.

Landskab
Omdannelsen af området indeholder potentielt en miljøpåvirkning der
kan være positiv eller negativ. En ny bebyggelse på arealet der grænser op til den grønne kile, bør udformes under hensyntagen til naboskabet og bør kunne tilføre området større kvaliteter end den eksisterende erhvervsbebyggelse. Arkitekturen og placeringen af en ny bebyggelse vil have afgørende betydning for, hvordan den visuelle miljøpåvirkning vil opleves.

Pilegårdskilen, fredet grøn kile nord for området
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Rammebestemmelsen indeholder en begrænsning i bebyggelsens højde til maksimalt 10 m over kote 48. Det vurderes, at denne begrænsning betyder, at den visuelle påvirkning af områdets skyline ikke bliver
væsentlig.
Hvis området ibrugtages til boliger, kan det medføre en mere intensiv
brug af arealet til rekreative formål og dermed et større slid på arealerne.

Afbødning af negative konsekvenser
En fremtidig bebyggelse skal sikres mod oversvømmelsesrisiko gennem planlægning af bebyggelsens koter - herunder blandt andet undgåelse af etablering af kælderetager. Særligt i områdets nordvestlige
del skal der planlægges for at terrænets fald naturligt vil øge risikoen
for oversvømmelse.
Øget tilledning af regnvand til kloak skal undgås enten gennem nedsivning udenfor forureningskortlagte områder eller ved overfladisk afledning til recipient.
Den grønne kile nord for Bregnerødvej skal sikres i forhold til visuel
påvirkning fra ny bebyggelse.
Pilegårdskilen skal sikres mod uheldig visuel påvirkning fra ny bebyggelse ved en bevaring og styrkelse af de eksisterende beplantningsbælter.
En kommende lokalplanlægning skal søge at sikre en acceptabel visuel
sammenhæng mellem den grønne kile og omdannelsesområdet.

Overvågning
Det skal sikres, at det øgede behov for offentlig service, som et eventuelt øget befolkningstal vil medføre, kan tilgodeses.
Det skal påses, at lokalplanlægningen tager højde for risiko for oversvømmelse og indarbejder foranstaltninger, der tager højde for herfor.
Udvikling af trafik og trafiksikkerhed overvåges nøje. Hvert år udarbejdes uheldsanalyse, og der gennemføres trafiktællinger løbende over
året. Der laves målrettede indsatser til at forbedre trafikafvikling og trafiksikkerhed.
Det skal påses, at der opstår et tilfredsstillende visuelt samspil mellem
en ny anvendelse til boliger og den grønne kile.
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b.

Omdannelse af Nærum erhvervsby

Påvirkning af erhvervslivet
Den forhøjede rummelighed for erhvervsbyggeri giver mulighed for
vækst, og for at området tilføres højere dynamik i fornyelsen af området.
Ændringspotentialet er umiddelbart størst i rammeområde Næ.E1,
Rundforbivej nord.
Der skabes mulighed for en ændring af områdets fremtræden og karakter i retning af mere identitetsskabende arkitektur, og som i højere grad
interagerer med omgivelserne.
Ændringerne kan indgå i et gensidigt gunstigt samspil, som kan fremme en selvforstærkende vækst.

Bilforhandler på hjørnet af Nærum Hovedgade og Rundforbivej.

Klimapåvirkninger
Befæstelsesgraden forventes planlagt i forbindelse med udarbejdelse
af lokalplan.
Der kan ved ny bebyggelse i området tages højde for risikoen for oversvømmelse ved regn. Nye foranstaltninger til afledning af regnvand og
beskyttelse mod oversvømmelse vil være positivt.
Der kan endvidere tages højde for at yderligere afledning af regnvand
til kloak undgås, således at kloakkerne ikke belastes yderligere.
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Jordforurening - Grundvand
For området gælder det, at de forurenede grunde er kortlagt efter jordforureningsloven. Vilkår for byggeri med hensyn til forureningen vil blive
fastsat i § 8-tilladelser. Udarbejdelse af § 8-tilladelse er en forudsætning at kunne få en byggetilladelse.
Det vil typisk være nødvendigt med bortgravning af forurening ved nybyggeri. Hvis det ikke er muligt, så vil det være nødvendigt med indeklimasikring, så forureningerne ikke kan have effekt på fremtidige beboere på grundene.
På forureningskortlagte arealer kan der som udgangspunkt ikke gives
tilladelse til øget nedsivning, da det kan medføre forurening af grundvandet.

Trafik
Omdannelsen af Nærum erhvervsby medfører umiddelbart, at bebyggelsesprocenter sættes op og bestemmelsen om den maksimale procentdel af grunden, der må bebygges, slettes.
Det betyder, at det må forventes en tæthed og dertil hørende øget trafikmængde og trafikmønster.
Det vurderes, at den øgede belastning som den planlagte fortætning vil
give anledning til, ikke vil være markant mærkbart, og vurderes at have
minimal indflydelse på sikkerhed og tryghed.
En øget trafik vil give anledning til øget støj og vibrationer. Det vurderes
dog, at miljøpåvirkningen heraf vil være minimal.
Når området på sigt i højere grad tages i brug til vidensvirksomhed,
vurderes forholdene at blive forbedret i form af en reduktion af den tunge trafik til området.
En mindre trafik vil give anledning til en reduktion af støj og vibrationer.
Det vurderes, at dette vil være en positiv udvikling af miljøpåvirkningen.

Arkitektur
Områdets visuelle fremtræden bliver alene påvirket indirekte gennem
ændringen af de kvantitative reguleringer for ny bebyggelse.
I dag fremtræder områdets bebyggelse som enkeltliggende bygninger i
to etager omgivet af store parkeringsarealer bl.a. som en konsekvens
af den gældende bebyggelsesgrad, der begrænser den andel af grundarealet der kan bebygges.
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Ændringen af bestemmelserne muliggør et nyt koncept for bebyggelse
af området, således bebyggelsens placering og arkitektur i højere grad
danner sammenhængende byrum og præsenterer områdets identitet.

Afbødning af negative konsekvenser
En fremtidig bebyggelse skal sikres mod oversvømmelsesrisiko gennem planlægning af bebyggelsens koter.
Øget tilledning af regnvand til kloak skal undgås enten gennem nedsivning, hvor det er muligt eller tilbageholdes i småbassiner i området alternativt ledes til recipient.
Områdets visuelle fremtræden bør søges sikret gennem lokalplanlægning, der kan fastlægge bestemmelser for bebyggelsens og beplantningens placering samt bestemmelser for bebyggelsens fremtræden.

Overvågning
Det skal påses, at lokalplanlægningen indarbejder foranstaltninger, der
tager højde for risiko for oversvømmelse.
Udvikling af trafik og trafiksikkerhed overvåges nøje. Hvert år udarbejdes uheldsanalyse, og der gennemføres trafiktællinger løbende over
året. Der laves målrettede indsatser til at forbedre trafikafvikling og trafiksikkerhed.
Det bør påses, at den fremtidige helhedsplan og lokalplanlægning indarbejder planlægningsmæssige værktøjer, der er egnet til at sikre områdets visuelle fremtræden.
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7. Forslag til overvågning
Følgende punkter bør overvåges for at sikre, at der bliver fulgt op på
eventuelle problemer:

Balance i den offentlige serviceforsyning
Det skal gennem sektorplanlægningen sikres, at det øgede behov for
offentlig service, som et eventuelt øget befolkningstal vil medføre, kan
tilgodeses.

Foranstaltninger mod ekstremregn.
Det skal sikres, at den fremtidige bebyggelse og anvendelse af områderne indarbejder foranstaltninger, der tager højde for risikoen for oversvømmelse ved ekstremregn.

Grundvandsforurening
Overvågningen af grundvandsforureningen af området er region Hovedstadens ansvar. Det skal dog sikres, at der ikke gennemføres tiltag i
områderne, der kan vanskeliggøre fremtidige foranstaltninger til oprensning.

Trafik
Udvikling af trafik og trafiksikkerhed overvåges nøje. Hvert år udarbejdes uheldsanalyse, og der gennemføres trafiktællinger løbende over
året. Der laves målrettede indsatser til at forbedre trafikafvikling og trafiksikkerhed

Sikring af visuelle værdier
Det bør påses, at den fremtidige helhedsplan og lokalplanlægning indarbejder planlægningsmæssige værktøjer der er egnet til at sikre områdernes visuelle fremtræden.
Den grønne kile nord for Bregnerødvej skal sikres i forhold til visuel
påvirkning fra ny bebyggelse. Det skal overvåges, at der opstår et attraktivt samspil mellem en ny anvendelse til boliger og den grønne kile.
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8. Alternativer
Formålet med at opstille alternativer er at have et sammenligningsgrundlag i forhold til konsekvenserne ved realisering af planen.
Som minimum skal man beskrive et 0-alternativ. Et 0-alternativ er udtryk for, hvordan området vil udvikle sig, hvis planen ikke udføres, og
det forudsættes, at den nuværende anvendelse fortsætter.
0-alternativet er den nuværende status og situation med den arealanvendelse og de målsætninger og handlemuligheder, der ligger i den
nuværende kommuneplan.
Der er ikke fundet eller opstillet andre relevante alternativer.

a. Området nord for Bregnerødvej
Såfremt status for området ikke ændres vurderes det, at der vil være en
fortsættelse af de nuværende tendenser, således at produktionsvirksomheder flytter fra området, og at bygningerne evt. vil stå tomme.
I området er der i dag to autoværksteder, et nyligt nedlagt undervognsbehandlingsanlæg, en virksomhed med en mindre ikke-støjende produktion samt et cateringfirma. Herudover er der i området et antal administrative virksomheder. Indtil flere bygninger står tomme og er til
salg eller leje.
Miljøbelastningen fra hovedparten af de eksisterende virksomheder i
området er begrænset.
0-alternativet vurderes dog ikke, at kunne medføre en væsentlig ændret miljøpåvirkning af området heller ikke ved evt. nyetableringer af
autoværksteder i området. Men den fortsatte blandede udnyttelse af
området med varierende miljøfølsom anvendelse kan indebære konflikter mellem disse forskellige anvendelser.
Risikoen for oversvømmelser i den østligste og vestligste del af området vil være større, hvis klimaet udvikler sig med flere og større regnhændelser.
Konsekvenserne af 0-alternativet for kulturmiljøet vurderes, at det bliver
svagere funderet. De bevaringsværdier som afspejler den funktionalistiske planlægningstradition, anfægtes ganske vist ikke, men den gradvise nedlæggelse af produktionsvirksomheder vil betyde en ændring af
områdets karakter, og dermed udhules kulturmiljøet.
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Der vil være ringere muligheder for at udnytte den grønne kiles kvaliteter og ringere mulighed for at forbedre den rumlige og arkitektoniske
afgrænsning i forhold til kilen.
De trafikale forhold vil formentlig være uændrede.

b. Nærum erhvervsby
Konsekvenserne af 0-alternativet for Nærum erhvervsby vurderes at
blive større risiko for stilstand og manglende dynamik i området. Der er
risiko for at virksomheder, der ikke har mulighed for at tilpasse de fysiske rammer til behovene, vil flytte.
0-alternativet vil under alle omstændigheder indebære, at der skal træffes foranstaltninger mod forureningen af grundvandet.
Risikoen for oversvømmelser specielt centralt i området vil være større,
hvis klimaet udvikler sig med flere og større regnhændelser.
Trafikforholdene vurderes ikke at ville ændre sig væsentligt i forhold til
den eksisterende belastning.
Områdets arkitektoniske og rumlige fremtræden vurderes at blive uændret ved 0-alternativet. Det vil ikke være planlægningsmæssige muligheder for at indarbejde nye bykvaliteter.
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9. Bilag
Kommuneplan 2017 – Scoping til miljøvurdering
Nedenstående skema indeholder en gennemgang af de ændringer i
forslag til Kommuneplan 2017, som forventes at påvirke miljøet.
Af skemaet fremgår hvilke miljøparametre der påvirkes, og en vurdering af hvilken grad af påvirkning, der er tale om. De miljømæssige påvirkninger, der vurderes, kan omfatte både positive og negative påvirkninger, og kan omfatte påvirkninger, der sammen med andre miljøfaktorer giver en forstærket miljømæssig virkning.
Emne

Ændringer i
Kommuneplan 2017

Miljøparametre der påvirkes og
vurdering af miljøpåvirkning

Befolkning
og boliger

Langhaven, det tidligere Skovly
Skolehjem, bebygges med 5070 boliger

Befolkningens levevilkår, trafik,
støj, landskab, arkitektur (bevaringsværdige bygninger), spildevand.

Gh.B15, Langhaven

Ændringen medfører reduceret
miljøbelastning i forhold til tidligere plan. Bebyggelsesprocenten nedsættes fra 40 til 25.
Mindre væsentlig påvirkning
Ejendommen Søndervangen 4
overføres fra centerområde til
boligområde.
Bi.B69 Ved Toftevej
Generel rammebestemmelse
der imødegår udstykninger, der
bryder strukturen i åben lav
områder.
Generelle rammer, Befolkning
og boliger, Udstykning
Blandet bolig
og erhverv

Langs Birkerød Kongevej udvides anvendelsesbestemmelsen
til også at omfatte administration
og liberale erhverv.
Bi.BE2, Bi.BE4, Bi.BE5
Anvendelsesmuligheder af blandet bolig erhvervsområder langs
Bistrupvej udvides med administration, liberale erhverv.

Befolkningens levevilkår, støj.
Ændringen omfatter et mindre
område.
Mindre væsentlig påvirkning
Befolkningens levevilkår, landskab, arkitektur.
Bestemmelsen vil bevare eksisterende strukturer.
Mindre væsentlig påvirkning
Trafik, støj
Ændringen har karakter af tilpasning til allerede eksisterende anvendelse og behov.
Mindre væsentlig påvirkning
Trafik, støj.
Ændringen har karakter af tilpasning til allerede eksisterende anvendelse og behov.
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Bi.BE6, Langs Bistrupvej

Mindre væsentlig påvirkning

Nyt rammeområde med mulighed for blandet bolig erhverv,
herunder etageboliger ved Stationsvejen.

Trafik, støj, spildevand.

Bi.BE8, Ved Stationsvej
Omdannelse af erhvervsområdet nord for Bregnerødvej til
blandet bolig erhverv.
Bi.BE9, Nord for Bregnerødvej

Ændringen omfatter et mindre
område m. plads til ca. 15 boliger.
Mindre væsentlig påvirkning
Befolkningens levevilkår, påvirkning af erhvervsliv, klima, støj,
jordforurening, trafik, landskab og
kulturmiljø.
Ændringen implicerer omdannelse af en del af erhvervsområdet
med indpasning af boliger.
Væsentlig påvirkning

Håndværksområde ved Tornevangsvej udvides anvendelsen
med åben lav bolig, administration og liberale erhverv.
Bi.BE10, Ved Tornevangsvej.

Befolkningens levevilkår. Støj,
trafik, jordforurening.
Ændringen omfatter et mindre
område.
Mindre væsentlig påvirkning

I to områder ændres den maksimale bebyggelsesprocent for
boliger fra 22 til 30 % svarende
til den eksisterende mulige erhvervsudnyttelse.

En udnyttelse af eksisterende
rummelighed til bolig i stedet for
erhverv vurderes ikke at være
yderligere miljømæssigt belastende.

Ho.BE1, Østre Paradisvej, Hanne Nielsens vej

Ingen påvirkning

Ve.BE1, Marievej, Larsens vej
Ændring af den del af eksisterende boligområde, som ligger
nærmest Kongevejen i Holte til
blandet bolig og erhverv med
mulighed for indpasning af administration og liberale erhverv.
Ho.BE6, Langs Kongevejen

Befolkningens levevilkår, støj,
trafik.
Delvis omdannelse af området til
mindre støjfølsom anvendelse.
Muligheden for omdannelse forventes udnyttet i sporadisk omfang.
Mindre væsentlig påvirkning

Nye bebyggelsesmuligheder for
Skodsborgparken 8 (Konkylien).
SK.B8 Skodsborg Strandhave

Spildevand, støj.
Ændringen omfatter et mindre
område.
Mindre væsentlig påvirkning

Erhverv

Ændring af rummeligheden af
miljøklasser.
Der er anført miljøklasser for
flere forskellige typer anvendelse med en vejledende angivelse

Påvirkning af erhvervsliv, befolkningens levevilkår, støj, trafik.
Ændringen omfatter en præciseret beskrivelse af administrationen
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indenfor hvilket spænd af miljøklasser en anvendelse kan omfatte.

af miljøklasserne, herunder at de
er vejledende.
Det vurderes, at ændringen i sig
selv ikke vil give anledning til en
ny administrativ praksis, der kan
medføre øget miljøbelastning.
Mindre væsentlig påvirkning

I erhvervsområdet ved Blokken
og Klintehøj Vænge udvides
miljøklassen udvides fra 2-4 til
miljøklasse 1-4.
Områdets anvendelse udvides til
også at rumme administration
og liberale erhverv.

Trafik, støj, erhvervsliv
Ændringen har karakter af tilpasning til udviklingen i den eksisterende anvendelse og efterspørgsel.
Mindre væsentlig påvirkning

Bi.E9, Ved blokken og Klintehøj
Vænge
For Klintehøj Vænge 9-11 udvides anvendelsen med lettere
produktion, vognmand og oplag
Bi.E14, Ved Klintehøj Vænge

Sundhed, velfærd, trafik, støj,
affald.
Området omfatter en mindre
ejendom.
Mindre væsentlig påvirkning

Områdets anvendelse udvides til
at omfatte administration og
liberale erhverv udover det som
er muligt i dag: håndværk, lager,
værksted, service samt lettere
industri.
Miljøklassen indskrænkes fra
miljøklasse 1-4 til 1-3.

Trafik, støj,
Ændringen vil på sigt medføre at
området indeholder mindre miljøbelastende anvendelser end i dag
og vil betyde, at det omgivende
boligområde vil blive mindre udsat
for miljøpåvirkninger.
Mindre væsentlig påvirkning

Ho.E1, Øverød erhvervsområde
Omdannelse af Nærum erhvervsby. Bebyggelsesprocenter
sættes op og bestemmelsen om
den maksimale procentdel af
grunden, der må bebygges,
slettes.
Næ.E1, Næ.E3, Næ.E4, Næ.E5
Hotel Marina - Mulighed for boliger i begrænset omgang og
publikumsorienteret service i
stueplan
Ve.E2
Ved Toftebakken udvides miljøklassen fra miljøklasse 1-2 til
miljøklasse 1-4.
Bi.E4

Påvirkning af erhvervsliv, klima,
jordforurening, trafik, arkitektur.
Bestemmelserne er første led i en
videregående omdannelse af
erhvervsområdet.
Væsentlig påvirkning
Støj
Ændringen omfatter et mindre
område.
Mindre væsentlig påvirkning
Støj.
Ændringen har karakter af tilpasning til den eksisterende anvendelse.
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Mindre væsentlig påvirkning
Offentlige
formål

Anvendelsen udvides til også at
omfatte offentlig administrationog boligformål (plejeboliger),
udover den i dag fastsatte anvendelse til skole, institutioner,
fritidsformål. Bebyggelsesprocent ændres fra 25 til 35.

Sundhed og velfærd, trafik, støj,
spildevand, arkitektur.
Ændringen omfatter et mindre
område.
Mindre væsentlig påvirkning

Ho.D6, Skovlyskolen
Rekreative
formål

Anvendelsesbestemmelsen for
Næsseslottet udvides til også at
omfatte selskabslokaler.
Ho.R9, Næsseslottet

Trafik, kulturmiljø, arkitektur, natur, landskab.
Ændringen er ikke signifikant i
kommuneplansammenhæng.
Mindre væsentlig påvirkning

Landområdet

Nye retningslinjer for ejendomme i landområdet.
Retningslinjerne er en videreføring af eksisterende landzoneadministration.

Bevaring og
kulturmiljøer

Retningslinjer for UNESCO verdensarv i Jægersborg Hegn.

Det forventes ikke at retningslinjerne giver anledning til nye miljømæssige påvirkninger.
Ingen væsentlig påvirkning.

Kulturhistorie, Landskab.
Ændringen tilsigter bevaring af
eksisterende forhold.
Ingen væsentlig påvirkning

Affald

Nye retningslinjer for slagger og
flyveaske med henblik på beskyttelse af grundvand.

Affald, grundvand.
Ændringen er en udvidelse af
krav til grundvandsbeskyttelse.
Der er normalt ikke større behov
for deponering i kommunen.
Ingen væsentlig påvirkning

Vand og Klima

Retningslinjerne for spildevand
samt vandløb, sø og kyst fra
vandplan 2010-15.

Overfladevand, spildevand.
Ingen væsentlig påvirkning

Konklusion
Forslag til Kommuneplan 2017 indeholder flere mindre ændringer af
hovedstrukturen, herunder omdannelse af erhvervsområdet nord for
Bregnerødvej til blandet bolig erhvervsanvendelse.
Derudover ændres rammebestemmelser for Nærum erhvervsby med
henblik på en omdannelse af området.
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Det vurderes, at disse to ændringer er så væsentlige af kommuneplanens hovedstruktur, at de medfører pligt til at gennemføre miljøvurdering.
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Offentlig fremlæggelse
Miljørapporten er fremlagt i offentlig høring
samtidig med Forslag til Kommuneplan 2017
fra den 1. februar til den 29. marts 2017.
Miljørapporten kan ses på hjemmesiden
www.rudersdal.dk.
Bemærkninger til miljørapporten skal inden
høringsfristens udløb den 29. marts 2017 være
indsendt til Ruderdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.
E-mail adresse: Byplan@rudersdal.dk
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