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Miljøscreeningsafgørelse af Forslag til Lokalplan 299 for 

Raadvad 

 

Rudersdal Kommunalbestyrelse har den 30. juni 2021 vedtaget Forslag 

til Lokalplan 299 for Raadvad. 

 

Lokalplanområdet omfatter hele bygningskomplekset i Raadvad, som 

ligger ved Mølleåen i Jægersborg Hegn og er delt mellem Lyngby-

Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. I Rudersdal Kommune 

ligger Raadvad Kro, en del af den oprindelige fabriksbygning langs 

Raadvad, som huser værksteder, og bygninger med funktion som 

naturskole. 

 

Miljøscreeningsafgørelse 

De to kommuner har screenet Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad i 

forhold til miljøvurderingslovens § 101 for at vurdere, om 

lokalplanforslaget vil kunne påvirke miljøet væsentligt. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse og Rudersdal 

Kommunalbestyrelse har på baggrund af screeningen og med 

vedtagelse af lokalplanforslaget til offentliggørelse afgjort, at der ikke 

skal udarbejdes en miljøvurdering. 

 

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages, jf. 

klagevejledning sidst i dokumentet. 

 

Neden for er redegjort for begrundelsen for ikke at udarbejde 

miljøvurdering, herunder med særligt fokus på den del af 

lokalplanforslaget, som berører bygninger og arealer i Rudersdal 

Kommune. 

 

Begrundelse for ikke at udarbejde miljøvurdering 

Lokalplanen vil erstatte den gældende restriktive Lokalplan 187 for 

Raadvad i Dyrehaven. 

 

                                                

 
1 Lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbekendtgørelse nr. 973 om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25. juni 2020. 
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Bortset fra opførelse af sekundær bebyggelse (skure, vognporte, 

overdækninger mv.), efter særlige bestemmelser for bygningernes 

udseende, gives der ikke mulighed for opførelse af ny bebyggelse. Der 

vil endvidere ikke kunne foretages matrikulære ændringer. Som noget 

nyt udpeges bevaringsværdige træer og hække, samt bevaringsværdige 

bygninger, som en ekstra beskyttelse i forhold til områdets 

bygningsfredninger med haveanlæg. 

 

Den del af Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad, som er beliggende 

nord for Mølleåen og dermed i Rudersdal Kommune, omfatter Raadvad 

Kro, en del af den oprindelige fabriksbygning langs Raadvad, som huser 

værksteder, og bygninger med funktion som naturskole. 

 

Anvendelsesmæssigt sker der ikke ændringer i forhold til eksisterende 

og lokalplanlagt anvendelse. Raadvad Kro, delområde C, vil fortsat 

kunne anvendes til hotel/restaurant samt én bolig for ejer/bestyrer samt 

til udflugtsmål, der vurderes at kunne indpasses i Raadvads særlige 

miljø. Fabriksbygningen i del af delområde B vil fortsat kun kunne 

anvendes til værksteder til håndværk og kunsthåndværk, samt formål, 

der understøtter områdets rekreative, kulturhistoriske og landskabelige 

interesser, herunder naturskole, formidling, undervisnings- og 

udflugtsformål. Der fastlægges størrelser på de enkelte enheder for at 

sikre stedets anvendelse til mindre erhverv. Åhuset, del af delområde F, 

er under arealoverførsel til skovens areal, det vil sige til Jægersborg 

Hegn, som ejes af Naturstyrelsen, og vil fortsat kunne anvendes til 

naturskole. 

 

Lokalplanforslaget grænser op til Natura 2000-område nr. 144, Nedre 

Mølleådal og Jægersborg Dyrehave, som omfatter habitatområderne 

H191 og H251. Lokalplanforslaget vil hverken påvirke arter eller 

naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området eller 

registrerede bilag IV-arters yngle- og rasteområder. Mølleåen, som 

forløber gennem lokalplanområdet, er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

På grund af lokalplanens restriktive anvendelses- og 

bebyggelsesmæssige bestemmelser vil hverken Raadvads 

landskabelige værdier, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, 

rekreative betydning eller eksisterende stier og veje blive påvirket. 

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger samt bevaringsværdige 

træer og hække understøtter de nævnte værdier. 
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Sammenfattende vurderes lokalplanforslaget, hverken for 

lokalplanområdet som helhed eller for den del af lokalplanområdet, som 

er beliggende i Rudersdal Kommune, at påvirke områdets og 

naboområdernes mange miljømæssige værdier. 

 

Klagevejledning 

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan 

påklages efter bestemmelserne i planloven2, jf. § 58, stk. 3, jf. § 48 i lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM)3. 

 

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 

Nævnenes Hus' hjemmeside her, 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 

                                                

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning. 
3 Lovbekentgørelse nr. 1225 af 25. okt. 2018 om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM). 

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

affristen, 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. 

 

 

 

 

 

 


