
 

 

 

8. oktober 2020 

 

Byplan 

Byplan 

Sags nr. 2020-5816 

Miljøscreeningsafgørelse af henholdsvis Forslag til Tillæg 15 

til Kommuneplan 2017 og af Forslag til Lokalplan 92.1 tillæg 

til Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte  

 

Rudersdal Kommune har udarbejdet Forslag til Tillæg 15 til 

Kommuneplan 2017 og Forslag til Lokalplan 92.1 tillæg til Lokalplan 92 

for Birkerød Bymidte. Begge planforslag er omfattet af 

miljøvurderingslovens1 § 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 Bymidte og fungerer i 

dag som en Bypark med et større aktivitetsområde og to eksisterende 

ældre bygninger. Området er afgrænset af Vilhelm La Cours Vej og 

Kildedalsvej. Vejadgangen til de to eksisterende bygninger sker fra 

Vilhelm La Cours Vej som også danner adgangsvej til et større 

parkeringsområde som betjener Birkerød bymidte.  

De to eksisterende bygninger er udpeget som bevaringsværdige 

bygninger og har hidtil været anvendt til offentlige formål.  

                                                

 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) af 25. oktober 2018 
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Eksisterende planforhold 

Forslag til Lokalplan 92.1 er et tillæg til Lokalplan 92 hvor lokalplan-

området udgør delområde 2.  

 

I Lokalplan 92 er områdets anvendelse jf. § 3.11 fastlagt til offentlige 

formål, herunder bypark (Cathrinelystparken). Der må kun indrettes 

bebyggelse til kultur- og fritidsaktiviteter, institutioner, undervisning samt 

andre centerorienterede offentlige funktioner. 

 

Lokalplanen fastlægger endvidere i § 4.2 at inden for områderne 2 og 3 

kan der efter nærmere godkendelse ske udstykning af eksisterende 

bebyggelse. Eventuelle udstykninger skal tage hensyn til områdernes 

parkkarakter.  

 

Forslag til fremtidig planlægning 

 

Forslag til Kommuneplantillæg 15 omhandler rammeområde Bi.R1, 

Cathrinelystparken. Kommuneplantillægget vil muliggøre, at de 

nuværende bygninger kan have en bredere anvendelse. Det sikres at 

bygningerne udover at kunne anvendes til rekreativt formål, kulturelle- 

og offentlige formål også kan anvendes til kontor og service såsom 

kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, administration og øvrige 

liberale erhverv.  

 

Forslag til Lokalplan 92.1 tillæg til Lokalplan 92  

Dette tillæg til Lokalplan 92 har til formål, at fastlægge anvendelsen af 

de eksisterende og bevaringsværdige bygninger i Cathrinelystparken. 

 

Således at områdets generelle anvendelse fortsat er reakreative formål, 

som bypark. Der må forsat ikke indenfor lokalplanområdet opføres ny 

bebyggelse, bortset fra mindre overdækninger og anlæg som 

understøtter områdets funktion som rekreativt område.  

 

De eksisterende bygninger, kan kun anvendes til kultur- og 

fritidsaktiviteter samt offentlige formål. Endvidere kan bygningerne 

anvendes til cafe, restaurant samt kontor og service såsom 

kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, offentlig- og 

privatadministration og liberale erhverv. 

 

For at imødekomme fremtidens klimaudfordringer fastlægges, at der i 

Cathrinelystparken kan etableres anlæg til brug for klimasikring, såsom 

regnvandsbede, forsinkelses-bassiner o. lign. Under forudsætning af at 
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anlæggene tilpasses parkens landskabelige værdier og reakreative 

funktion. 

 

Planens mulige indvirkning 

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

 

 hvorvidt der er en mulig indvirkning på omkringliggende områder, 

idet 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 15 og 

Lokalplanforslag 92.1 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:  

Samlet vurderes at Kommuneplantillæg 15 og Lokalplanforslag 92.1 og 

mulighederne i planerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt. I forhold til 

det nuværende plangrundlag fastlægger planforslagene en bredere 

anvendelse af eksisterende bygninger indenfor lokalplanområdet og 

rammeområdet Bi.R1 således, at bygningerne kan anvendes til kontor 

og service såsom kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, 

administration og øvrige liberale erhverv samt cafe og restaurant. Det er 

vurderet at disse anvendelser ikke væsentligt vil påvirke områdets 

primære og nuværende samt planlagte funktion som bypark (reakreativt 

område). 
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Området er en del af et kulturmiljø og for, at fastholde områdets grønne 

karakter fastlægges, at udstykning ikke er mulig samt at der ikke må 

etableres fysisk adskillelse mellem parken og bygningernes udearealer, 

for at sikre at bygningerne fortsat fremstår som en del af den centrale 

bypark og tilgængeligheden til området fastholdes. 

 

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 

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 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 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 / 

                                                

 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning 

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

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. 

 


