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Miljørapport 
 
Dette er en miljørapport for Forsalg til Lokalplan 272 og Kommu-
neplantillæg 11 til Kommuneplan 2017 "Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".  
 
Der er lavet en miljøscreening af planerne (se bilag 1), som viser, 
at der forventes en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således 
udarbejdet en miljørapport. 
 
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, 
fungerer også som afgrænsning (scoping). I denne er der lavet en 
nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især 
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere 
enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirknin-
gens omfang og karakter. 
. 
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Hvad er en miljørapport? 
 
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver 
udarbejdelse af en miljørapport. 
 
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at inte-
grere miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig ud-
vikling.  
 
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og 
miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som på-
virker et internationalt naturbeskyttelsesområde.  
 
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som 
kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, 
hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
For at danne et overblik over, om planen kan få en væsentlig ind-
virkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse 
med screeningen er berørte myndigheder hørt. 
 
Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I 
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at 
påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvå-
ges.  
 
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, 
fungerer også som afgrænsning (scoping). I denne er der lavet en 
nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især 
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere 
enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirknin-
gens omfang og karakter.  
 
Afgrænsningen af miljøvurderingen (scopingen) skal sendes i hø-
ring hos berørte myndigheder. Scopingen har i dette tilfælde været 
i høring hos de berørte myndigheder, i dette tilfælde Furesø Kom-
mune. Høringen gav ikke anledning til ændring af afgrænsningen.  
 
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden 
for den tilhørende plan. 
 
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne be-
mærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfatten-
de redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et selv-
stændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen 
med den endeligt vedtagne lokalplan. Efterfølgende skal planens 
miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse med 
de krav, der er fastsat i miljørapporten. 
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Planernes formål og indhold 
 
Lokalplanens indhold og hovedformål 
 
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen: "Indled-
ning og baggrund", hvor baggrunden og formålet med planlægnin-
gen er beskrevet.  
 
"Lokalplanområdets eksisterende forhold", med en beskrivelse af 
lokalplanområdets placering og nuværende brug. Samt en beskri-
velse af naboarealernes anvendelse. "Lokalplanens formål og ind-
hold", med en beskrivelse af det aktuelle projekt, der er planlagt 
for.  
 
Kommuneplantillæggets indhold er beskrevet under ”Forhold til 
anden planlægning” – Kommuneplan 2017. 
 
Forhold til anden planlægning 
Planerne omfatter planlægning for støjfølsomme formål, som er i 
risiko for støjbelastning fra trafik og derfor er omfattet af kommu-
neplanens retningslinje om "Støj".  
 
Retningslinjen fastlægger de generelle grænser for trafikstøj ved 
planlagte anvendelser, samt fastlægger støjgrænser for nye boli-
ger i eksisterende støjbelastede byområder, hvilket er relevante for 
nærværende plan. 
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på 
miljøvurderingen 
 
Udgangspunktet for lokalplanen er at give mulighed for at udvikle 
et område ved Bistruphave og Bistrupvej til tæt-lav boligbebyggel-
se samt etageboliger. Der er ikke fremsat alternativer til planen 
udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. 
 
Ved 0-alternativet vil området forsat kunne blive anvendt til er-
hvervsformål i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 
60. 
 
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er: 
 
Trafikstøj 
Området er belastet af støj fra Bistrupvej. Derfor skal der opstilles 
en maksimal 1,8 m støjskærm langs skellet mod Bistrupvej. Græn-
seværdierne for trafikstøj vil fortsat overskrides. Lokalplanen fore-
skriver derfor at opholdsarealer skal placeres nord for bebyggelse, 
hvor trafikstøjen på opholdsarealerne er under grænseværdierne.  
Yderligere skal støjen i boliger reduceres med støjisolerede vindu-
er og døre.   
 
Samlet konklusion 
Det konkluderes samlet, at såfremt de beskrevne afværgeforan-
staltninger etableres, så vil der ikke ske en væsentlig påvirkning af 
miljøet, herunder de fremtidige boliger. 
 
Støjnotatet konkluderer, at alle boliger i de nye bygninger har 
mindst en ikke støjbelastet facade. Én bolig i de eksisterende byg-
ninger kan ikke leve op til kravet om mindst en ikke støjbelastet 
facade, hvilket kan betyde, at denne del af bygningen kan være 
udfordret i forhold til at anvende den som bolig.   
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Miljøvurdering 
 
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig be-
rørt: 
 
- Støjpåvirkning af boliger og opholdsarealer fra trafik. 
 

Trafikstøj 
Planen muliggør opførelse af boliger i et eksisterende støjbelastet 
byområde, der er belastet af støj fra Bistrupvej 
 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje fremgår af Miljø-
styrelsens vejledning 4/2007: "Støj fra veje". De vejledende græn-
seværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder 
for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende 
veje. Tabel 1 viser en oversigt over de vejledende grænseværdier. 
 

Tabel 1Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje. Støjgræn-
serne gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra 
boligens egen facade. 

 
De vejledende støjgrænser er udtrykt ved indikatoren Lden 
(day/evening/night level). Ved bestemmelse af Lden vægter støjen 
fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. 
Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 
og +10 dB for natperioden kl. 22-07. 
 
Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for vejstøj, 
som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Metoden er beskrevet i ref. 5 og 
7. Til selve beregningerne er Soundplan, version 8.1 (opdateret 
12.3.2020) benyttet. Trafikdata er de af Rudersdal Kommune mål-
te fremskrevne ti år efter Vejdirektoratets forventninger til øvrige 
veje. Trafikken fordeles ligeligt i begge retninger. Der regnes med 
almindelig vejbelægning (SMA11) på alle veje. De benyttede tra-
fikdata fremgår af skemaet, tabel 2. 
  

Vejledende grænseværdier for trafikstøj 

Områdetype Veje 

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., 
uden- dørs opholdsarealer) 

 
Lden = 58 dB 
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Tabel 2. Antal køretøjer, hastigheder samt vejtype til brug for støjberegninger. 
 
 
Såfremt de vejledende grænseværdier ikke umiddelbart kan over-
holdes på alle boligfacader, skal der sikres acceptable lydforhold 
indendørs i boligerne. Hvis en bolig er støjbelastet med mere end 
Lden 58 dB, så er der i Bygningsreglementet opstillet et lydkrav 
indendørs med lukkede vinduer på Lden 33 dB i sove- og opholds-
rum og maks. Lden 46 dB med åbne vinduer, Jf. Vejledning nr. 4/ 
fra 2007 om støj fra veje. 
 
Støjberegning 
I bilag 2 – Støjnotat er der foretaget beregninger af vejstøjen. 
 

 

Figur 1. Konturkort 1,5 m. over terræn med skitsering af skærme og bereg-
ningspunkter. 

 
Støjberegningskortet viser, at facadeniveauet er op til 68 dB Lden. 
Alle boliger i de nye bygninger har mindst en facade med et ni-
veau, der ikke overstiger 58 dB Lden. Alle boliger i de eksisterende 

Vej ÅDT 
[køretøjer/døgn] 

Hastighed 
[km/t] 

Tung trafik 
Kat.2/kat.3 

Vejtype jf. 
Nord2000 

Bistrupvej 14.858 49 6 %/10 % Trafikvej i by 

Damgårdsvej 777 40 (skiltet) 3 %/0 % Boligvej 
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bygninger undtagen lejlighed 3 har mindst en ikke støjbelastet fa-
cade (se bilag 2). 
 
For facaderne med et trafikstøjniveau på mere end 58 dB Lden bør 
der beregnes funktionskrav til klimaskærmen, så det indendørs 
trafikstøjniveau overholder gældende krav i BR15/18. Hvis trafik-
støjniveauet mellem de nye boliger og vejen skal mindskes til 58 
dB Lden vil kræve at skærmhøjden øges til 3-3,5 meter. 
 
Mindskning af påvirkning 
Selvom der opføres en 1,4 m høj støjskærm vil der forsat være en 
overskridelse af grænseværdierne for støj. Lokalplanen muliggør 
støjafskærmning på op til 1,8 m. Støjniveauet skal mindskes yder-
ligere, således at det overholder grænseværdierne, ved lydisole-
rende døre og vinduer.  
 

Afbødende foranstaltninger 
 
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger 
for at undgå væsentlige negative påvirkninger i forbindelse med 
planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger 
bliver gennemført:  
 
Der opstilles bestemmelser i lokalplanen, der sikrer følgende: 
 
1. Etablering af en maksimal 1,8 m høj støjskærm mod Bistrupvej.  
 
2. Et vejstøjniveau på højest 58 dB på udendørs opholdsarealer. 
 
3. Ved vejstøj på mere end Lden 58 dB på facade, skal udformnin-
gen af boligernes facader ske, så der er et vejstøjniveau på højest 
46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer, jf. Vej-
ledning nr. 4/ fra 2007 om støj fra veje, fx med altanværn eller sær-
ligt isolerende vinduer og døre. Samt maks. Lden 33 dB i beboel-
ses- og opholdsrum i boliger med lukkede vinduer, jf. BR18. 
 
4. Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, 
må ikke tages i brug før det er dokumenteret, at de vejledende 
grænseværdier for trafikstøj er overholdt. 
 

Alternativer 
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status 
quo – det såkaldte 0-alternativ. 
 
Den tidligere anvendelse til erhvervsmæssige formål kan fortsætte 
som i dag i overensstemmelse med Lokplan 60.  
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Overvågning 
Der etableres ikke egentligt ny overvågning af støjen og støjen 
overvåges ikke løbende, da der ikke findes eksisterende overvåg-
ninger der kan benyttes.  
 
I forbindelse med byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse vil ske 
genberegning af at støjen er i overensstemmelse med lokalpla-
nens krav, hvilket sikrer at der ikke er en væsentlig miljøpåvirk-
ning. Herudover vil der ikke blive iværksat overvågning. 
 

Bilag 
 
Bilag 1 - Miljøscreening 
 
Bilag 2 - Støjnotat  
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Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til: 
 
Rudersdal Kommune, Byplan 
Rådhuset 
Øverødvej 2 
2840 Holte 
 
Telefon 46 11 25 00 
e-mail: byplan@rudersdal.dk 
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Forslag til Lokalplan 272 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 
Miljøvurdering af planer og programmer 
Screeningsskema 1 

Dato: 19.08.2020 

 
Vurdering i forhold til lovens § 8, afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA  

Kan planen medføre en 
væsentlig påvirkning af 
miljøet ( § 10) 
Brug skema 2 til screening 
(jf. lovens bilag 3). 

Er der tale om et mindre 
område på lokalt plan eller 
små ændringer i planen  
(§ 8 stk. 2) 

x 

x  NEJ 

 NEJ   

Ingen screening (§2 stk. 1) 
Planen er ikke omfattet af 
loven 

Kan planen påvirke et 
Natura 2000 område 
væsentligt (§ 8 stk. 1, nr. 
2) 
 

Er planen omfattet af bilag 
1 el. 2 (§8 stk. 1 nr. 1) 
Bilag : ________ 
Nr: ______ 

Sætter planen rammer for 
fremtidige anlægs-
tilladelser (§8 stk. 1 nr. 1) 
 

JA  

x 

 

JA  

Ingen miljøvurdering (§10) 
Husk offentliggørelse og 
høring af berørte myndigheder 
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SCREENING 2  MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER 
   
Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? 
                                                
Sag:  
Forslag til Lokalplan 272 
samt Tillæg 11 til Kommune-
plan 2017 
 
 

Miljøindvirkning Kort beskrivelse af planens muligheder og 
af 0-alternativet 
Bemærkninger 
Eksisterende planlægning 
Lokalplanområdet udgør rammeområde 
Bs.E4 i Kommuneplan 2017. Anvendelsen er 
fastlag til erhverv med mulighed for at der kan 
etableres en bolig i tilknytning til den pågæl-
dende virksomhed. Bebyggelsesprocenten er 
fastlagt til 30 og der må maks. bygges i to 
etager i en højde på 6,5 m. Den mindste 
grundstørrelse er fastlagt til 1200 m2 og der 
er krav om, at beplantning mod Bistrupvej skal 
bevares i en bredde på 5m.  
 
Lokalplan er i lighed med kommuneplanram-
men, dog med den forskel at bygninger ifølge 
lokalplanen maks. må opføre i 1½ etage 
 
Ny planlægning 
Der skal udarbejdes et tillæg til kommunepla-
nen som muliggør at ejendommen kan an-
vendes til boligformål, som enten etageboliger 
eller tæt lav. Mindste grundstørrelse fastsæt-
tes til 400 m2 og bebyggelsesprocenten til 35. 
Lokalplanen fastlægger et byggefelt, hvor der 
maks. må opføres 5 nye boliger (det eksiste-
rende parcelhus nedrives). Den eksisterende 
bevaringsværdige bygning omdannes til tæt 
lav boliger.   
 
Ejendommen er beliggende i et område der er 
belastet af vejstøj fra Bistrupvej. Der er blevet 
foretaget støjberegninger (rapport vedhæftet) 
og der vil i lokalplanen blive stillet krav om 
støjafskærmning mod Bistrupvej. På baggrund 
af støjberegningerne er opholdsarealerne 
flyttet til nordsiden af bebyggelsen, således at 
bebyggelsen skærmer mod støjen på op-
holdsarealer.  

U
dfyldt af m

edarbejder / team
 

 Vejledning 

Ingen betydning 

M
indre betydende 

 Væ
sentlig 

B
ør undersøges Dato:26.02.20 

Sagsbeh. : sakl 
Fagtilsyn: jakkr 

+ = Gunstig virkning 
- = Negativ virkning  

Sæt 
0 

Sæt 
+  -  

Sæt 
+ - 

Sæt 
X 

 Initi-
aler 

 
Mrk 

Befolkning        

• Sundhed og velfærd  +   Lokalplanen vil muliggøre opførelse af nye 
boliger, hvilket er efterspurgt i kommunen. 

sakl 1 

• Svage grupper  +   Lokalplanen vil muliggøre opførelse af nye 
boliger, hvor af nogle vil være egnede for æl-
dre. 

sakl 2 

• Tilgængelighed  +   Den enkelte bolig vil have tilgængelighed i 
overensstemmelse med bygningsreglementets 
krav til tilgængelighed. 

sakl 3 

• Sikkerhed og tryghed  +   Ejendommen har stået tom et stykke tid, hvil-
ket kan bidrage til utrygheden i området. Ny 
bebyggelse vil bidrage til at området opleves 
mere sikkert.   

sakl 4 

Natur        

• Biologisk mangfoldighed 0    Den biologiske mangfoldighed vurderes ikke at 
blive påvirket af de ændringer, som følger af 
lokalplanen 
Der er ikke kendskab til bilag IV arter i lokal-
planområdet. 

pebj 5 

• Fauna 0    Faunaen vurderes ikke at blive påvirket af de pebj 
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SCREENING 2  MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER 
   

ændringer, som følger af lokalplanen 
• Flora 0    Floraen vurderes ikke at blive påvirket af de 

ændringer, som følger af lokalplanen 
pebj 7 

• Indhold af biotoper 0    Indhold af biotoper vurderes ikke at blive på-
virket af de ændringer, som følger af lokalpla-
nen 

pebj 8 

• Fredning og beskyttelse 0    Der er ikke udpeget beskyttede naturtyper 
inden for lokalplanområdet. Området er heller 
ikke omfattet af landskabsfredning.  

ec 9 

Forurening        

• Støj  -   Lokalplanen kan medføre støj under anlæg af 
boliger, men vurderes at være mindre bety-
dende, da denne er midlertidig.   

lrav 10 

• Lys / skygge  -   Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny 
bebyggelse på ejendommen, hvorved der sker 
en fortætning. Ny bebyggelse vil have en ef-
fekt på lys og skyggeforhold. Det vurderes dog 
at være i et begrænset omfang og primært på 
egen grund. Støjhegn kan give en mindre 
skyggevirkning.  

sakl 11 

• Luft  -   Ændringen i anvendelse fra erhverv til bolig 
vurderes ikke at give anledning til påvirkning af 
luftkvaliteten, på nær i anlægsfasen hvor der 

kan forekomme støvgener lokalt 

lrav 12 

• Jordbund 0    Der er ikke registreret jordforurening i lokal-
planområdet 

lrav 13 

• Grundvand 0    Grundvandet vurderes ikke at blive påvirket af 
de ændringer, som følger af lokalplanen.  

thil 14 

• Overfladevand 0    Overfladevandet vurderes ikke at blive påvir-
ket af de ændringer, som følger af lokalplanen. 

pebj 15 

• Spildevand  -   Ejendommen ligger i fælleskloakkeret opland, 
hvor spildevand og tag- og overfladevand 
afledes til samme forsyningskloakledning. Dog 
anbefales det, at spildevand og tag- og over-
fladevand afledes i separate rør til skelgræn-
sen i forbindelse med nybyggeri. Der gælder 
en befæstelsesgrad på etageboliger/blandet 
på matriklen på 40-50 % - befæstelsesgrad 
skal fastlægges. Hvis befæstelsesgraden 
overskrides i forhold til herover anførte befæ-
stelsesgrad, skal den forøgede regnmængde 
som udgangspunkt håndteres lokalt eller for-
sinkes.  
Novafos A/S har en spildevandsledning på 
tværs af ejendommens østlige hjørne. Det skal 
afklares med Novafos, om der kan/må bygges 
ovenpå denne eller om den kan/skal flyttes. 
Tjek deklaration.  
Udstykkes der til tæt/lav boliger, kan det bety-
de, at der skal udarbejdes tillæg til spilde-
vandsplanen med formål at overdrage kloak-
ledningerne til Novafos. 

thil 16 

Ressourcer        

• Energiforbrug  -   Planområdet er beliggende i område udlagt til 
naturgasforsyning. Anvendelsesændringen 
vurderes at være af mindre betydning for 
energiforbruget 

lrav 17 

• Vandforbrug  -   Eventuel stigning i vandforbrug som følge af 
den ændrede anvendelse fra erhverv til bolig, 

vurderes ikke at være væsentlig 

lrav 18 

• Forbrug, andre ressourcer  -   Opførelse af nye boliger samt ombygning af 
eksisterende vil medføre forbrug af ressourcer, 
men mindre end muligheder for nyt boligbyg-
geri. 

lrav 19 
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• Affald, genanvendeligt  +   Ændringen i anvendelse fra erhverv til boliger 

medfører flere boliger der skal udsortere gen-
anvendeligt affald i kommunens eksisterende 

ordninger 

lrav 20 

• Affald, ikke genanvendeligt  -   Da anvendelsesændringer i LP giver mulighed 
for omdannelse af eksisterende bygninger vil 

byggeaffald fra nedrivning og omdannelse 
være af mindre omfang   

lrav 21 

Trafik        

• Sikkerhed / tryghed  +   Som følge af en ændret anvendelse fra er-
hverv til boliger vil dette tilføre området/vejen 
en ny og ændret trafikadfærd med flere bløde 
trafikanter og et overordnet ændret trafikmøn-
ster som vil være spredt over hele dagen. 
Herunder også en ny afledt trafik som følge af 
ny trafikbetjening med leverancer, post, reno-
vation og ’alm.’ varelevering. 
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• Trafikmønstre  +   Som følge af en ændret anvendelse fra er-
hverv til boliger vil dette tilføre området/vejen 
en ny og ændret trafikadfærd med flere bløde 
trafikanter og et overordnet ændret trafikmøn-
ster som vil være spredt over hele dagen. 
Herunder også en ny afledt trafik som følge af 
ny trafikbetjening med leverancer, post, reno-
vation og ’alm.’ varelevering. 
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• Trafikstøj og vibrationer  +   Som følge af en ændret anvendelse fra er-
hverv til boliger vil dette tilføre området/vejen 
en ny og ændret trafikadfærd med flere bløde 
trafikanter og et overordnet ændret trafikmøn-
ster som vil være spredt over hele dagen. 
Herunder også en ny afledt trafik som følge af 
ny trafikbetjening med leverancer, post, reno-
vation og ’alm.’ varelevering. 
 
Note: 
Jf. støjplan nr 2. synes det klart, at den nye 
anvendelse til boliger og opførelse af disse 
ikke kan overholde støjkravet fra Bistrupvej. 
Men trods eksisterende vejstøj, kan Vej’ ikke i 
scrreningsskemaet under denne rubrik angive 
af de nye boliger medføre en støjbelastning.  
 
Det er eksisterende støj til ny anvendelse der 
kan medfører en miljøvurdering - & ikke om-
vendt. [chrl] 
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   -  Planområdet er i kommuneplanen kortlagt 
med risiko for trafikstøj fra Bistrupvej. 
Planforslaget ændrer anvendelsesmuligheden 
for området fra at være erhverv med mulighed 
for én bolig i tilknytning til virksomheden (maks 
i alt 3 boliger) til at kunne være boligformål i 
form tæt-lav og etageboliger, i alt ca. 9 boliger. 
Boliger er følsomme overfor støj. 
Planforslaget muliggør derved en intensivering 
af støjfølsom anvendelse i et område med 
risiko for trafikstøj trafikstøj. 

jakkr  

By & Landskab        

• Grønne områder  +   Ved anvendelsesmulighed til boliger kan der 
forventes en let forøget brug af de nærmeste 
rekreative grønne områder. 

ec 25 
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• Landskab 0    Da der bliver tale om, at omdanne de eksiste-

rende bygninger til boliger, vil lokalplanen ikke 
synmæssigt påvirke det fredede område i 
Furesø Kommune, som det grænser op til mod 
vest. 

ec 26 

• Arkitektur  +   Hovedhuset er i Kommuneplan 2017 udpeget 
som bevaringsværdigt. Lokalplanen fastlæg-
ger bevaringsbestemmelser som sikrer byg-
ningerne yderligere.   

sakl 27 

• Kulturhistoriske værdier  +   Hovedhuset er en af de oprindelige gårde i 
området, fra før der blev udstykket til villabe-
byggelse. Dermed vil en sikring af gården 
være med til at bevare de kulturhistoriske 
værdier og fortællingen om Bistrup som lands-
by.  

sakl 28 

Interessenter        

• Borgere  +/-   Lokalplanen giver mulighed for nye boliger, 
hvilket er efterspurgt. Ejerne af naboejen-
dommene vil opleve det som en fortætning af 
området.    

sakl 29 

• Erhverv  -   Med lokalplanen ændres anvendelsen fra 
erhverv til bolig. Dermed forringes erhvervs-
mulighederne.   

sakl 30 

• Myndigheder 0    Myndigheder vurderes ikke at blive påvirket af 
de ændringer, som følger af lokalplanen. 

sakl 31 

• Foreninger 0    Foreninger vurderes ikke at blive påvirket af 
de ændringer, som følger af lokalplanen. 

sakl 32 

 
Konklusion:  
På baggrund af screeningen vurderes Forslag til Lokalplan 272 og Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017, at 
være omfattet af krav om miljøvurdering, da planernes muligheder vurderes at medføre væsentlig indvirkning på de i 
screeningen vurderede miljøforhold, da boligerne kan blive påvirket af støjgener fra trafik fra Bistrupvej. Det er nød-
vendigt at vurderet miljøkonsekvenserne for dette nærmere. 
 
 Nej Ja Dato 
 
Miljøvurdering? 
 

 
 
 

 
x 
 

01.09.2020 
 
Udført af  sakl 

 
 
 
Formål 
 
Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov 425 af 18.05.2016 
og senere ændringer af denne), afsnit II. 
 
Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en ud-
dybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens § 8, samt lovens bilag 1 og 2.  
 
Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet 
eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som 
argumentation herfor og skal følgelig forefindes som dokument i sagen.  
 
Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret 
vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. 
Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som 
bilag eller beskrevet med præcise henvisninger.  
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Organisation 
 
Skemaet viser hvilke myndigheder og medarbejdere der har været involveret i processen. 
 
 Område Team Medarbejder 
Planlæggende myndighed Byplan   
Ansvarlig medarbejder Byplan Plan&GIS Sara Klitsgaard 
Fagtilsyn og kontrol 
Miljøvurderingsgruppen 

Byplan Plan&GIS Jakob Kringsholm 
ToM NPM (Virksomheder, 

jord og affald) 
Lis Ravn 

ToM NPM (Vand) Inge Thorsgård 
ToM NPM (Park og Natur) Elsebeth Clemmensen 
ToM Vej Maj-Britt Tinglev 
ToM Vej Christian Weile Lehm 

Berørt myndighed, ekstern    
Berørt myndighed, ekstern    
-    
-    
 
Proces 
 
- 
 
 
Vejledning 
 
Alle tjeklistens punkter skal vurderes og besvares ift. følgende spørgsmål: 
• Er der tale om en indvirkning på miljøet indenfor det pågældende område? Både miljøvirk-

ningen forårsaget af planens nye elementer og omgivelsernes miljøvirkning på de nye ele-
menter skal vurderes. 

• Hvad består denne indvirkning i?  
• Hvilken grad af indvirkning er der tale om? Er den positiv, neutral eller negativ, sammenlig-

net med den situation, hvor planen / programmet ikke gennemføres? 
• Hvordan forebygges, undgås, begrænses – eller sikres, understøttes, forstærkes – denne 

indvirkning? 
 
Når screeningen er foretaget vurderes det om planen / programmet har så væsentlig en miljø-
påvirkning, at der bør foretages en egentlig og mere tilbundsgående miljøvurdering. 
 
I tjeklisten er angivet vejledende bemærkninger som kan hjælpe en til at udføre de bedste vur-
deringer af indvirkningerne på miljøet. 
 
                                            
1 Påvirkes befolkningens (borgernes) sundhed og velfærd, helbredstilstand og velbefindende? 
 
2 Påvirkes forholdene for handicappede (blinde og svagtseende, gangbesværede, hørehæmmede), ældre og børn?  
 
3 Påvirkes tilgængeligheden (uhindret adgang for alle) i anlæg og bygning? 
 
4 Påvirkes sikkerhed og trygheden for beboere og besøgende? 
 
5 Påvirkes områdets biologiske mangfoldighed (indholdet af forskelligartet dyre- og planteliv)? 

Er området spredningskorridor, kerneområde, sårbart naturområde, EF-habitatområde, geologisk interesse om-
råde, enkelt lokalitet af geologisk interesse? 
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6 Påvirkes områdets indhold af fauna (dyreliv)? Er der særlig fauna, som er beskyttet i.h.t. 
 Lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn? 

 
· Påvirkes områdets indhold af flora (planter)? Er der særlig flora, som er beskyttet i.h.t. 

 Lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn? 
 
· Påvirkes områdets indhold af biotoper (levesteder)? Påvirkes sammenhængen (spredningskorridorerne) mellem 
biotoperne? 

 
9 Er der eksisterende fredninger eller andre lovfæstede beskyttelser, f.eks. strand-, fortidsminde, sø- og åbeskyttel-

seslinje, kirke- og skovbyggelinie, beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3? Skal de pågældende 
myndigheder høres i sagen?  

 
10 Påvirkes mængden af støj, f.eks. i form af støj fra maskiner, ventilationer, transport, eller støj fra legende børn? 
 
11 Påvirkes lys- og skyggeforholdet, f.eks. pga. skyggende bygninger/træer eller pga. belysning, trafiklys og reflek-

sioner? 
 
12 Påvirkes luftens indhold af støv, vanddamp, aerosoler, lugt m.m. ? 
 
13 Påvirkes jordbundsmiljøet? Findes der registrerede jordforureninger i området? 
 
14 Påvirkes grundvandet, f.eks. i form af ændring i de grundvandsbeskyttende forhold (jordlag, afstand til vandfor-

syningsanlæg, vandboringer m.m.) ? 
 
15 Påvirkes forholdene for overfladevand, herunder afledning fra befæstede arealer og tagarealer til søer, grøfter og 

dræn? Påvirkes risiko for spild med forurenende stoffer på arealerne?  
 
16 Påvirkes håndteringen af spildevand? 
 
17 Påvirkes forbruget af energi (el, olie- og benzin, gas, fjernvarme m.m.) 
 
18 Påvirkes forbruget af drikkevand (og indirekte afledningen af vand) 
 
19 Påvirkes forbruget af andre ressourcer, herunder f.eks. sten, grus, træ m.m. 
 
20 Påvirkes mængden af genanvendeligt (glas, sten, metal, komposterbart og brændbart) affald 
 
21 Påvirkes mængden af ikke-genanvendeligt (miljøbelastende) affald? 
 
22 Påvirkes trafiksikkerheden for især de svage trafikanter (gående, cyklister og handicappede) 
 
23 Påvirkes trafikkens valg af veje? Påvirkes trafikmængden og indenfor hvilke trafikarter? 
 
24 Påvirkes mængden af trafikstøj og/eller vibrationer/støj fra trafikken? 
 
25 Påvirkes de grønne områder (f.eks. parkområde, græsareal, skov, hegn, mark), herunder adgangen til disse 

områder? 
Er området et regionalt friluftsområde, et skovrejsningsområde / eks. eller planlagt skov, er skovrejsning uøn-
sket?, 

 
26 Påvirkes det billede, som kendetegner landskabet? 

Landskabeligt interesseområde, eksisterende sommerhus- / kolonihaveområde, inden for kystnærhedszonen, 
værdifuldt landbrugsareal, landbrugsareal af sekundær betydning, town-scape, bybilledet, arkitektur, fritliggende 
bebyggelser 

 
27 Påvirkes opfattelsen af stedets arkitektur i form af bygningsarkitekturen eller bybilledet 
 
28 Påvirkes miljøet omkring f.eks. kirker, fredede- og bevaringsværdige bygninger, ældre bygninger, kulturhistoriske 

interesseområder, værdifulde kulturmiljøer, historiske vejstrækninger, fortidsminder og gærder. 
 
29 Påvirkes borgerne generelt eller grupper heraf direkte? Er der gener forbundet med planen / programmet? Påvir-

kes borgerne dagligdag igennem længere tid? Skal borgerne høres i sagen? 
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30 Påvirkes forholdene for erhvervslivet? Skal erhvervslivet høres i sagen? 
 
31 Påvirkes andre myndigheder af planen / programmet og skal de høres i sagen? 
 
32 Påvirkes interesseforeninger af planen / programmet og skal de høres i sagen? 
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Målelaboratorium 

Jacob Veiergang.  Civilingeniør  /  Lars Matthiessen.  Cand.scient. 

 

           VM acoustics. Skovgaardsgade 8, 8000 Århus C 

Resume: 

I forbindelse med opførelse af etageboliger i to etager på Bistruphave 1-3 i Birkerød har VM acoustics 

beregnet vejstøjen på facaderne og på terrænet. Der er ændret på bebyggelsesplanen i forhold til tidligere 

beregninger.  

• Der er beregnet trafikstøjniveau på facaderne på op til 68 dB Lden 

• Alle boliger i de nye bygninger har mindst en ikke støjbelastet facade. 

• Alle boliger i de eksisterende bygninger undtagen lejlighed 3 har mindst en ikke støjbelastet facade. 

• For facaderne med et trafikstøjniveau på mere end 58 dB Lden bør der beregnes funktionskrav til kli-

maskærmen, så det indendørs trafikstøjniveau overholder gældende krav i BR15/18 på maksimalt 

33 dB Lden med lukkede vinduer. 

 

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse. 

 

 

 

mailto:ogj@ogj.dk
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1. Baggrund og formål 

I forbindelse med opførsel af etageboliger i to etager på Bistruphave 1-3 i Birkerød har VM acoustics 

beregnet vejstøjen på facaderne og på terrænet. Der er ændret på bebyggelsesplanen i forhold til tidli-

gere beregninger. 

På den vestlige del af grunden ligger en fredet bygning og på den østlige del ligger tre nye ejendomme 

forskudt og i forlængelse af hinanden (se bilag 1).  

Beregningerne er udført for OGJ Tegnestuen, og Rudersdal Kommune har bistået med trafikdata for ve-

jene.  

Kontaktpersoner for de involverede parter er:  

Part Kontakt Adresse Kontakt 

Rekvirent  

OGJ Tegnestuen 

Otto G. Jensen.   

 

Sir Kirkevej 5 

7500 Holstebro 

9154 0257   

ogj@ogj.dk 

Rudersdal Kommune  

Vej - Teknik og Miljø 

Karina Dworak-Bjerknæs 

 

Øverødvej 2  

2840 Holte 

7268 2307  

dwor@rudersdal.dk 

VM acoustics  Lars Matthiessen 

 

Skovgaardsgade 8 

8000 Århus C 

8612 1502 

vm@vmacoustics.dk 

Områdets placering gør, at trafikstøjen på facaderne sandsynligvis ikke overholder Miljøstyrelsens vej-

ledende grænseværdier for vejstøj. Derfor har Rudersdal Kommune betinget, at der gennemføres støjbe-

regninger. 
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Figur 1. Situationsplan med skitsering af vejene og markering af matriklen. 

2. Støjgrænser 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2007: "Støj fra 

veje" [2]. De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for ud-

lægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende veje. Tabel 1 viser en oversigt over de vejle-

dende grænseværdier. 

 

Vejledende grænseværdier for trafikstøj 

Områdetype Veje 

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., uden-

dørs opholdsarealer) 
Lden = 58 dB 

Tabel 1 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra veje.  

Støjgrænserne gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen 

facade. 

De vejledende støjgrænser er udtrykt ved indikatoren Lden (day/evening/night level). Ved bestemmelse 

af Lden vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om dagen. Således tillægges 

støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07.  
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3. Støjberegninger og beregningspositioner 

• Digitale kort med bygningspolygoner og bygningshøjder er leveret af kortforsyningen.dk. Plan-

tegninger for de nye ejendomme er leveret af rekvirenten. Der er ændret i bebyggelsesplanen i 

forhold til tidligere udførte målinger. 

• VM acoustics har opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningspro-

gram.  

• Der er udført punktberegninger i udvalgte punkter på facaderne. Der regnes til 1,5 meter over 

terræn på hver etage. 

• Ved punktberegningerne er støjbelastningen bestemt som fritfeltsværdi således, at de beregnede 

støjniveauer kan relateres til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.  

• Ved punktberegningerne er der benyttet 9 vejrklasser og 4 vejrklasser i konturkortet. 

• Terrænet består af såvel bløde (haver, græsarmeret parkering og krat, Impedansklasse D, Ru-

hedsklasse N) som hårde arealer (befæstede arealer og veje, Impedansklasse G, Ruhedsklasse 

N). 

• Bygningsrefleksioner er medtaget (4 refleksioner i punktberegningerne, 1 refleksion i kontur-

kortet), og der er benyttet absorptionskoefficient 0,2 svarende til et refleksionstab på 1 dB.  

• Der regnes med tre 1,4 meter høje skærme mod Bistrupvej som vist i figur 2 og bilag 1. Skær-

men forudsættes tæt og med en fladevægt på mindst 15 kg/m². Desuden regnes med en 2,5 me-

ter høj skærm, der forbinder de nye bygninger med den eksisterende. 

 

 

 

 

3.1 Vejstøj 

Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for vejstøj, som foreskrevet af Miljøstyrelsen. Me-

toden er beskrevet i ref. 5 og 7. Til selve beregningerne er Soundplan, version 8.1 (opdateret 12.3.2020) 

benyttet.  

Trafikdata er de af Rudersdal Kommune målte fremskrevne ti år efter Vejdirektoratets forventninger til 

øvrige veje.  

Trafikken fordeles ligeligt i begge retninger.  

Der regnes med almindelig vejbelægning (SMA11) på alle veje. 

De benyttede trafikdata fremgår af skemaet.  

Vej ÅDT 
[køretøjer/døgn] 

Hastighed 
[km/t] 

Tung trafik 
Kat.2/kat.3 

Vejtype jf. 
Nord2000 

Bistrupvej 14.858 49 6 %/10 % Trafikvej i by 

Damgårdsvej 777 40 (skiltet) 3 %/0 % Boligvej 

Tabel 2. Antal køretøjer, hastigheder samt vejtype til brug for støjberegninger. 
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4. Resultater for vejstøj. 

Der vælges beregningspunkter fordelt  på facaderne. 

  

Figur 2. Konturkort 1,5 m. over terræn med skitsering af skærme og beregningspunkter.  

 

Støjkonturkortet er kun vejledende, da de er beregnet med færre vejrklasser og refleksioner samt at det 

ikke er en fritfeltsværdi, hvorfor niveauet typisk er overestimeret nær bygninger. 

Beregningsresultaterne for facaderne er vist i skemaerne.  
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Facadeniveauet er op til 68 dB Lden. Alle boliger i de nye bygninger har mindst en facade med et niveau, 

der ikke overstiger 58 dB Lden. 

Alle boliger i de eksisterende bygninger undtagen lejlighed 3 har mindst en ikke støjbelastet facade (se 

bilag 1). 

For facaderne med et trafikstøjniveau på mere end 58 dB Lden bør der beregnes funktionskrav til klima-

skærmen, så det indendørs trafikstøjniveau overholder gældende krav i BR15/18. 

Hvis trafikstøjniveauet mellem de nye boliger og vejen skal mindskes til 58 dB Lden vil kræve at skærm-

højden øges til 3-3,5 meter. 
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5. Ubestemthed 

I henhold til Håndbog Nord2000 (ref. 5) vurderes ubestemtheden til 2 dB. Det gælder under forudsætning 

af, at der benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og sammensætning, hastigheder 

osv. Komplicerede støjtransmissionsveje (mange skærmende/reflekterende genstande for støjmæssigt be-

tydende delstrækninger) vil forøge ubestemtheden.  

6. Konklusion 

I forbindelse med opførsel af etageboliger i to etager på Bistruphave 1-3 i Birkerød har VM acoustics 

beregnet vejstøjen på facaderne og på terrænet. Der er ændret på bebyggelsesplanen i forhold til tidli-

gere beregninger.  

Der er beregnet trafikstøjniveau på facaderne på op til 68 dB Lden 

Alle boliger i de nye bygninger har mindst en ikke støjbelastet facade. 

Alle boliger i de eksisterende bygninger undtagen lejlighed 3 har mindst en ikke støjbelastet facade. 

For facaderne med et trafikstøjniveau på mere end 58 dB Lden bør der beregnes funktionskrav til klima-

skærmen, så det indendørs trafikstøjniveau overholder gældende krav på maksimalt 33 dB Lden med luk-

kede vinduer. 
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