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Miljøscreeningsafgørelse af henholdsvis Forslag til Tillæg 10 

til Kommuneplan 2017 og af Forslag til Lokalplan 267 for et 

område ved Stationsvej og Rolighedsvej i Birkerød 

 

Rudersdal Kommune har udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg 101 

og Forslag til Lokalplan 267. Begge planforslag er omfattet af 

miljøvurderingslovens2 § 10, hvorfor kommunen har screenet forslagene, 

for at vurdere om lokalplanen vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 

 

Lovgrundlag  

Det følger af miljøvurderingslovens § 8 stk. 1 at kommunen skal 

gennemføre en miljøvurdering af planer bl.a. hvor disse udarbejdes 

indenfor fysisk planlægning, arealanvendelse og hvor der fastlægges 

rammer for fremtidig anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af 

miljøvurderingslovens bilag 1 og 2.   

 

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, fastslår, at der skal gennemføres en 

vurdering også kaldet en screening af planer, som kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet, når disse planer er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun 

fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller angiver 

mindre ændringer i sådanne planer.  

 

Ifølge miljøvurderingslovens § 10, træffer kommunen afgørelse om, 

hvorvidt planer er omfattet af § 8 stk. 2 dvs. kravet om miljøvurdering. 

Ved afgørelsen skal kommunen inddrage kriterierne i bilag 3 til 

miljøvurderingsloven.  

 

De nævnte planer omfatter et mindre område på lokalt plan og er derfor 

screenet med henvisning til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2.  

 

Eksisterende forhold  

Lokalplanområdet er beliggende tæt på Birkerød Station og danner en 

overgang mellem det nuværende administrationscenter, biblioteket, 

stationsområdet og det ældre villaområde omkring Rolighedsvej og 

Jakob Knudsens Vej.  

 

Området er afgrænset af Stationsvej/Tornevangsvej mod syd, Ro-

lighedsvej mod øst og Jakob Knudsens Vej mod nord. Vejadgang for 

kørende trafik sker ad Jakob Knudsens Vej, hvortil der er overkørsler for 

                                                

 
1
 Til Kommuneplan 2017 

2
 Lovbekendtgørelse nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) af 25. oktober 2018 
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de nuværende tre matrikler, herunder de to ubebyggede grunde, hvor 

der tidligere har været bebyggelse indtil omkring 1992.  

 

På hjørnet af Rolighedsvej og Stationsvej er en cykleparkering som bl.a. 

supplerer cykleparkeringen på Birkerød Station. 

 

De to eksisterende bygninger er udpeget som bevaringsværdige 

bygninger i Kommuneplan 2017 og har hidtil været anvendt til offentlige 

formål.  

Inden for lokalplanområdet er bl.a. et større terrænspring på ca. 2-3 m i 

det syd/østlige hjørne til den nuværende cykelparkering. Samt 

terrænspring mellem matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød (det gamle 

posthus) og det vestlige vejareal samt til fortov ved Stationsvej.  

 

Eksisterende planforhold 

Størstedelen af lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplan 

ramme Bi.BE8 som udlægger området til et blandet bolig- og 

erhvervsområde. Området må indeholde etageboliger, tæt lav boliger og 

erhverv samt offentlig administration.  

 

Størstedelen af området er omfattet af Partiel Byplanvedtægt 10 

(vedtaget 1963) Byplanvedtægten fastlægger en anvendelse til åben lav 

bebyggelse og fastlægger en udnyttelsesgrad på 0,2. 

Mindstegrundstørrelse fastlægges til mellem 800 m2 – 1000 m2. Med 

mulighed for to boliger på grunde over 1000 m2.  

 

En mindre del ved den nuværende cykelparkering er omfattet af 

Lokalplan 8 (vedtaget i 1978) og omfatter et område ved Stationsvej, det 

tidligere rådhus, posthus og bibliotek. 

 

Forslag til fremtidig planlægning 

 

Forslag til Kommuneplantillæg 10 omhandler rammeområde Bi.BE8, 

Ved Stationsvej. Tillægget omfatter en ændring af afgrænsningen af 

rammeområde Bi.BE8, hvorefter et tilstødende vejareal nedlægges og 

herefter indgår i rammeområde Bi.BE8. Endvidere sker der med 

kommuneplantillægget en præcisering af beregningen af 

bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom. Endelig gives der 

mulighed for indretning af åben lav bolig (enfamiliehus) i de 

bevaringsværdige bygninger (se udpegning på lokalplanens kortbilag 1). 

Øvrige bestemmelser i kommuneplanramme fastholdes herunder antal 

etager og mindste grundstørrelse på 200 m2 for tæt lav bebyggelse.  
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Forslag til Lokalplan 267 fastlægger området til bolig- og erhvervsformål. 

I forhold til anvendelse af ejendommene skelnes mellem eksisterende 

bevaringsværdige bebyggelse og ny bebyggelse. Eksisterende 

bevaringsværdig bebyggelse kan anvendes til bolig- og erhvervsformål i 

form af erhverv som miljømæssigt (miljøklasse 1 og 2) kan etableres 

sammen med boliger. Boliger kan etableres som etageboliger eller én 

åben lav bolig. 

 

Ny bebyggelse fastlægges til boligformål i form af etage- eller tæt lav 

boliger i maksimalt tre etager, dog maksimalt to etager i en kantzone 

mod det omkringliggende villaområde. Endvidere fastlægges bevarings-

bestemmelser for eksisterende bygninger som i Kommuneplan 2017 er 

udpeget med høj bevaringsværdi. Lokalplanforslaget fastlægger en 

byggelinje mod vej og bestemmelser for ubebyggede arealer herunder 

hegn og terrænregulering, i overensstemmelse med Kommuneplan 

2017. 

 

Planens mulige indvirkning 

Kommunen har i screeningen af ovennævnte planer bl.a. vurderet:  

 

 hvorvidt der er en mulig indvirkning på omkringliggende områder, i 

det der navnlig er taget hensyn til en sådan eventuel indvirknings 

sandsynlighed, kumulative karakter, varighed, hyppighed og 

reversibilitet.  

 

 hvorvidt planen vil kunne medføre fare for menneskers sundhed og 

miljøet, samt det geografiske område, der vil blive berørt og 

sårbarheden af en sådan eventuelt berørt område - bl.a. hvorvidt et 

eventuelt berørt område har særlige karakteristiske naturtræk eller 

indeholder en kulturarv.  

 

 hvorvidt planen vil kunne medvirke til at der kan ske en overskridelse 

af miljøkvalitetsnormer eller - grænseværdier. 

 

Der henvises til screeningskema som vedlægges som bilag.  

  

Afgørelse  

Rudersdal Kommune har ved screeningen af Kommuneplantillæg 10 og 

Lokalplanforslag 267 vurderet, at mulighederne i planerne ikke vil 

påvirke miljøet væsentligt, hvorfor planforslaget ikke er omfattet af krav 

om miljøvurdering. Kommunen har truffet sin afgørelse med hjemmel i 

miljøvurderingslovens § 10 og ud fra de relevante kriterier oplistet i 

miljøvurderingslovens bilag 3.  
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Begrundelse:  

Tillægget til Kommuneplan 2017 vil ændre afgrænsningen af 

rammeområdet Bi.BE8 til også, at omfatte det vestlige vejareal.  

Endvidere ændres beregningsgrundlaget af bebyggelsesprocenten fra 

området i sin helhed til for den enkelte ejendom. Derudover åbnes for 

den mulighed for at bevaringsværdig bebyggelse kan anvendes til en 

åben lav bolig (enfamiliehus). Disse ændringer vil efter kommunens 

vurdering ikke påvirke miljøet væsentligt, fordi tillægget ikke vil medføre 

mulighed for en væsentlig øget bebyggelse i forhold til den eksisterende 

ramme. Det er desuden indgået i kommunes vurdering, at det nye 

boligområde, vil komme til at ligge op ad et eksisterende boligområde, 

og vil komme til at danne en naturlig afgrænsning mod de to relativt 

støjplagede veje Rolighedsvej og Stationsvej. 

 

Lokalplanforslaget fastlægger rammer for konvertering af eksisterende 

bevaringsværdige bygninger og opførelse af nye boliger, i forlængelse af 

boliger i det nærliggende villaområde. Der vil med den nye planlægning 

gives mulighed for en fortætning af området. Denne fortætning vil være i 

overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse, som 

fastlægger en bebyggelsesprocent på 50. Desuden er det indgået i 

vurderingen af, at lokalplanområdet er beliggende stationsnært i 

overgangen til bymidten. Opførelse af stationsnære boliger, kan bidrage 

til en øget benyttelse af offentlige og mere miljørigtige transportmidler.  

 

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som støjbelastet af 

trafikstøj, der bl.a. stammer fra trafik i forbindelse til Birkerød Station og 

administrationscenteret. I lokalplanen er der derfor indarbejdet 

bestemmelser om, at på basis af konkrete støjberegninger, skal ny 

bebyggelse, og bebyggelse som ændrer anvendelse, sikres mod 

støjbelastning. Det vurderes således, at der er taget vare på hensynet til 

støj både i forbindelse med opførelsen af de nye boliger, og i forbindelse 

med konvertering af eksisterende bebyggelse.  

 

Der er endvidere ikke i området naturværdier eller mistanke om 

beskyttede arter eller naturtyper.  

 

Lokalplanen sikrer kulturhistoriske værdier i form af udpegning og 

fastlæggelse af bestemmelser for bevaringsværdige bygninger og 

begrænser mulighederne for til- og ombygninger til disse.  

 

Ovenstående er ikke en fuldstændig gennemgang af hvad kommunen 

har vurderet i forbindelse med screeningen, der som nævnt er sket ud 

fra de relevante bilagspunkter i miljøvurderingslovens bilag 3. For en 
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mere detaljeret gennemgang henvises til screeningsskemaet, 

Screeningskema vedlægges som bilag til denne afgørelse.  

 

Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere 

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan 

påklages efter bestemmelserne i planloven3, jf. § 58, stk. 3, jf. § 48, stk. 

1 i miljøvurderingsloven.  

 

Du kan derfor klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 

58, stk. 1, nr. 3. Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål 

påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne 

afgørelse, hvis du mener, at kommunen har tilsidesat lovens 

bestemmelser, herunder de forvaltningsretlige grundsætninger. Du kan 

derimod ikke klage over kommunens afgørelse hvis du mener, at det er 

en dårlig ide at kommunen har truffet pågældende afgørelse. Du kan 

således ikke klage over kommunens skøn. 

 

Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig 

interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og 

organisationer, jf. planlovens § 59. 

 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige 

bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.  

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag, jf. § 2, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 130 

af 28.01.2017 (om regler for klage til Planklagenævnet). 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 

Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning / 

hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3. 

 

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til 

sagen og de anførte klagepunkter til Planklagenævnet vedhæftet den 

påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens 

bedømmelse. Samtidig med at kommunen sender klagesagen til 

Planklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle 

                                                

 
3
 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning
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andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger 

til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. 

bekendtgørelsens § 4. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 

myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender 

herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre 

Planklagenævnet bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 6. 

 

Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for 

virksomheder og organisationer 1.800 kr. jf. § 8, stk. 1, i Lov nr. 1658 af 

20.12.2016 om Planklagenævnet. 

 

De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 

af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. 

Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske 

ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden en af 

Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af 

fristen, afvises klagen. 

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på 

kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62. 


