
 

 

Miljøscreeningsafgørelse af forslag til Lokalplan 275 tillæg til 

lokalplaner i Holteområdet 

Rudersdal Kommune har udarbejdet forslag til Lokalplan 275. 

Planforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens1 § 10, hvorfor 

kommunen har screenet forslaget, 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 fremtidige 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 lovens bilag 3.  

 

Planforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan og er derfor 

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

 

Eksisterende forhold  

Forslag til Lokalplan 275 dækker over boligområder i Holteområdet 

langs Kongevejen og i og omkring Dronninggårdskvarteret. 

Boligområderne er karakteriseret ved at være grønne og åbne 

boligområder med stor afstand mellem boligerne.  

 

Bebyggelsen i Dronninggårdskvarteret er udstykket fra den oprindelige 

matr. nr. 1 Dronninggård, da konsortiet A/S Dronninggård i 1896/97 

begyndte at udstykke Dronninggård/ Næseslottets tidligere 

landbrugsarealer til sommerhus- og villabebyggelser. I dag fremstår 

området som en åbent og grønt område præget af naturskønne 

omgivelser med Furesøen mod nord og Veljesø beliggende midt i 

området.  
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Området med villakvartererne langs Kongevejen er afgrænset af 

kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk Kommune, jernbanen mod 

vest og Rude Skov mod øst. Villakvartererne har ligesom 

Dronninggårdskvarteret et grønt præg med beliggenheden mod skoven 

og søarealerne i området.  

 

Eksisterende planforhold 

Forslag til Lokalplan 275 dækker over boligområder i Holteområdet, som 

ved eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til åben lav 

boligområder. Mindstegrundstørrelsen for området langs Kongevejen er 

på 1.000-1.200 m², mens mindstegrundstørrelsen for 

Dronninggårdskvarteret er på 1.000-2.000 m².  

 

Nogle af de eksisterende lokalplaner giver mulighed for at etablere 

dobbelthuse på grunde, som er mindst 1.600 m². Siden vedtagelsen af 

disse planer er byggeloven blevet ændret så der efter lovens § 10A er 

krav om, at der ved etablering af mere end ét enfamiliehus på en 

ejendom skal være mulighed for at udstykke hver boligenhed med 

tilhørende grundareal til en selvstændig ejendom. Muligheden for at 

etablere dobbelthuse på grunde, som er helt ned til 1.600 m² er således i 

strid med gældende bygningsreglement idet, de gældende lokalplaner 

stiller krav om mindstegrundstørrelse på mellem 1.000 m² og 2.000 m².  

 

Forslag til fremtidig planlægning 

Forslag til Lokalplan 275 udarbejdes som tillæg til eksisterende 

lokalplaner inden for det omfattede område.  

 

Med forslag til Lokalplan 275 tydeliggøres bestemmelserne for 

udstykninger og arealoverførsler af grunde beliggende i åben lav 

boligområder i Holteområdet for at sikre, at grundene i åben lav 

boligområderne bevarer en hensigtsmæssig form både i forhold til 

eksisterende og ny bebyggelse. Den generelle rammebestemmelse fra 

Kommuneplan 2017 om, at det ved udstykning i åben lav boligområder 

skal være muligt at indtegne et kvadrat på 20x20 m med en afstand til 

naboskel på 2,5 m og til vejskel på 5 m på hver grund indarbejdes i 

Lokalplan 275 som tillæg til bestemmelserne i gældende lokalplaner.  

 

I de lokalplaner hvor den findes, aflyses bestemmelsen som giver 

mulighed for etablering af dobbelthus, hvis grunden er 1.600 m². 

Bestemmelsen aflyses, da den typisk er i strid med byggelovens § 10A, i 

det lokalplanerne stiller krav om mindstegrundstørrelse på mellem 1.000 

m² og 2.000 m². 
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Planens mulige indvirkning 

Kommunen har i screeningen af ovennævnte plan 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 

en indeholder en kulturarv.  

 

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

af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier.   

  

Afgørelse  

Rudersdal Kommune har ved screeningen af Lokalplanforslag 275 

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.  

 

Begrundelse:  

På basis af screeningen vurderes forslag til Lokalplan 275 ikke at være 

omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes 

at medføre væsentlig indvirkning på de i screeningen vurderede 

miljøforhold, herunder biologisk mangfoldighed, landskab, trafik 

kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomiske og visuelle forhold, 

samt kumulative, irreversible og grænseoverskridende påvirkninger.  

 

Lokalplanforslaget hindrer udstykninger og arealoverførsler med en 

uhensigtsmæssig form, og er med til at sikre det grønne og åbne udtryk, 

som området er karakteriseret ved i dag.  Arkitekturen og kulturhistoriske 

værdier påvirkes i en mindre, men positiv grad.  Især området ved 

Dronninggårdskvarteret rummer mange bevaringsværdige bebyggelser 

og bebyggelser fra omkring år 1900, da området begyndte at blive 

udstykket fra Næseslottets tidligere landbrugsarealer. Da 

lokalplanforslaget vil hindre udstykninger med en uhensigtsmæssig 

form, vil det nuværende arkitektoniske og åbne og grønne udtryk for 

området kunne bevares.  
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Øvrige miljømæssige forhold er vurderet ikke at blive påvirket.   

 

Klagevejledning til afgørelse om ikke at miljøvurdere 

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan 

påklages efter bestemmelserne i planloven2, 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 3/4 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 

Planklage-nævnet. 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 

                                                

 
2
 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. 

 
 

 


