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Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfat-
tet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM), skal der udarbejdes en sammenfattende re-
degørelse, der omfatter følgende punkter:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen/programmet, 
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet 

i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
3. hvorfor den godkendte eller vedtagne plan/program er valgt 

på baggrund af de rimelige alternativer, der har været be-
handlet, og

4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirk-
ninger på miljøet af planen/programmet.

Redegørelsen skal således redegøre for, hvorledes miljøvurderin-
gen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og 
beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvåg-
ningsprogram. Den sammenfattende redegørelse skal indgå i 
grundlaget for den endelige politiske vedtagelse af planerne og 
miljørapporten.
Den sammenfattende redegørelse er lavet med bistand fra Dansk 
Miljørådgivning A/S, på vegne af CASA A/S, bygherre.
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Indledning
Rudersdal Kommune har udarbejdet og offentliggjort et forslag til 
lokalplan og dertil hørende kommuneplantillæg, der muliggør om-
dannelse fra erhverv til boligformål.
Udgangspunktet for lokalplanen er at give mulighed for at udvikle 
et område ved Bregnerødvej til boligbebyggelse bestående af 
punkthuse i 3-4 etager. Lokalplanen muliggør, at der på ejendom-
men kan etableres op til 110 boliger.
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt 
konkrete projekter (VVM) (Jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 
2021), skal planmyndigheden foretage en screening af planens 
miljøpåvirkning i henhold til lovens § 8. Da området ligger i et eksi-
sterende erhvervsområde og grænser op til Bregnerødvej har Ru-
dersdal Kommune vurderet, at planerne er omfattet af krav om mil-
jøvurdering. Derfor er der udarbejdet en miljørapport – Miljøvurde-
ring af Forslag til Lokalplan 280 for et område ved Bregnerødvej 
og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 – som var i offentlig høring 
sammen med planforslagene fra den 5. januar 2022 til 30. marts 
2022. Ved offentlighedsperiodens afslutning havde Rudersdal 
Kommune modtaget 2 høringssvar.
Høringssvarene omhandler i hovedtræk emnerne:

 Byggeriets afstand til det nordlige skel imod det grønne 
område Pilegårdskilen og etagehøjde særligt på punkthu-
sene tættest herpå

 Arkitektur og adgangsveje til det grønne område Pilegårds-
kilen

 Afskærmende beplantningsbælte
 Mulighed for etablering af solceller

Høringssvarene og den sammenfattende redegørelse vil indgå i 
den politiske behandling af lokalplanens vedtagelse.

Resumé
Planforslaget omfatter planlægning af følsom anvendelse i form af 
boliger. Planen muliggør opførelse af boliger i et eksisterende er-
hvervsområde. Umiddelbart syd for det område der efter planen 
kan ændre anvendelse til boligformål er en fødevareproducerende 
virksomhed, der påvirker området med støj og lugt.
Miljørapporten redegør for de ydre påvirkninger af det kommende 
boligområde i relation til blandt andet trafikstøj samt støj og lugt fra 
eksisterende erhverv på baggrund af målinger og beregninger. 
Rapporten påviser hvordan Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier for disse påvirkninger kan overholdes, hvor nabovirksom-
heden Agnes Foods støj- og lugtemission sætter en minimumsaf-
stand for placering af anvendelse til boligformål.
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Integrering af miljøhensyn
Miljøvurderingen har bidraget til at vurdere, hvorvidt planlægnin-
gen forventes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.
Miljøvurderingen er udarbejdet med fokus på relevante miljøfor-
hold, jf. bilag 4 i miljøvurderingsloven, og har derfor behandlet føl-
gende miljøforhold:
1. Trafikbelastning og trafikstøj
2. Støj fra erhverv
3. Lugt fra erhverv
4. Jordforurening
5. Spildevand (regnvand)
6. grundvand
Ad 1. Plangrundlaget giver ikke anledning til kapacitetsproblemer 
eller ændring i serviceniveau i området, herunder udkørsel til Breg-
nerødvej. 
Støjbidraget fra Bregnerødvej overholder grænseværdierne i bolig-
området.
Ad 2. Støjbelastningen fra virksomheder i området er vurderet, og 
det konkluderes, at virksomheden Agnes Food ApS giver anled-
ning til den største støjemission i omgivelserne. Projektets boliger 
og opholdsarealer er placeret i en afstand til Agnes Food ApS, så 
den strengeste grænseværdi for virksomhedsstøj, dvs. om natten, 
på 40 dB(A) er overholdt hele døgnet.
Ad 3. Der er foretaget spredningsberegninger på lugt fra Agnes 
Foods ApS. Spredningsberegningerne viser, at koncentrationen af 
lugt er størst i højden, fordi Agnes Food ApS ligger højere end pro-
jektområdet, og dermed flugter 4. etage næsten med virksomhe-
dens afkast. Det fremgår af beregningerne at udendørs opholdsa-
realer som minimum skal ligge 74 m fra Agnes Foods ApS’ afkast 
og, at byggeri med mulighed for åbne vinduer og døre i 7,5 m høj-
de (3. etage) skal ligge mindst 78 m væk for at overholde den vej-
ledende lugtgrænseværdi.
Ad 4. Planområdet er forureningskortlagt og etablering af boliger 
kræver en §8 tilladelse, der giver en god sikkerhed for, at forure-
ningen på området er kendt, og jordhåndtering og byggeri kommer 
til at foregå efter vilkår, der sikrer at miljøet ikke forringes og inde-
klima/jordkontakt bliver forsvarligt håndteret. I forbindelse med un-
dersøgelser vil der blive opbygget et detaljeret kendskab til forure-
ningens udbredelse, en del forurenet jord vil blive fjernet til fordel 
for miljøet, og der vil ikke ske nedsivning af regnvand, hvis jorden 
er forurenet.
Ad 5. Kloaksystemet i området er separatkloakeret, hvilket det og-
så skal være indenfor planområdet. Ifølge Rudersdal Kommunes 
Spildevandsplan 2017 må der højst må forekomme oversvømmel-
ser på terræn hvert 5. år i områder med separatkloakering. Der 
skal derfor etableres løsninger til effektiv afledning af overflade-
vand indenfor planområdet. Der er derfor skitseret forskellige løs-
ninger i miljørapporten.
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Ad 6. Det fremgår af undersøgelser, at der er konstateret forure-
ning i det terrænnære grundvand, der er beliggende fra 2,8m - 4m 
under terræn. Den kortlægning, som skal foretages i forbindelse 
med §8 tilladelsen, vil afdække, om der er forureninger andre ste-
der end de allerede kendte, så de fremtidige anlæg ikke influerer 
negativt på grundvandet. Der vil med stor sandsynlighed ikke blive 
givet tilladelse til nogen form for nedsivning i området, idet det vil 
kunne forurene grundvandet yderligere.
Hensynet til miljøpåvirkningen fra virksomheden Agnes Food i for-
hold til lugt og støj er imødekommet ved placering af de kommen-
de bygninger og tilhørende opholdsareal uden for den kritiske af-
stand til virksomheden, som det fremgår af skitserne nedenfor. 
Som det fremgår af miljørapporten, opfylder planforslaget således 
planlovens krav i henhold til §15a og §15b for sikring af det kom-
mende boligområde mod støj- og lugtgener over grænseværdier-
ne.

Figur 1 viser nødvendig afstand til Agnes Food for overholdelse af grænse-
værdien på de 5 LE/m3 luft. Den inderste stiplede bue tættest på Agnes 
Food gælder afstanden i 1,5 meters højde (udendørs opholdsarealer) og 
den yderste viser afstanden i 7,5 meters højde (3. sals højde)
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Figur 2 viser støjudbredelsen på det mest kritiske tidspunkt (om natten) i 
10,5 meters højde (worst case)

Ændringer på baggrund af høringssvar

De indkommende høringssvar har givet anledning til en ændring af 
placeringen af byggefelter for de kommende boligpunkthuse med 
henblik på at øge afstanden til det nordlige skel imod Pilegårdspar-
ken.
Byggefeltet for punkthusene herunder punkthus nr. 5 og 8 er flyttet 
imod syd for opnåelse af en afstand til det nordlige skel på 8 me-
ter.
Ændringen af boligpunkthusenes placering har ikke betydning for 
planforslagets overholdelse af grænseværdierne for lugt, da den 
nye placering af boligerne forsat er uden for minimumsafstanden til 
Agnes Food, som det fremgår af skitsen nedenfor. 
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Figur 3 viser nødvendig afstand til Agnes Food for overholdelse af grænse-
værdien på de 5 LE/m3 luft. Den inderste stiplede bue tættest på Agnes 
Food gælder afstanden i 1,5 meters højde (udendørs opholdsarealer) og 
den yderste viser afstanden i 7,5 meters højde (3. sals højde)

Som det fremgår af figur 2 ovenfor over støjudbredelsen fra virk-
somheden Agnes Foods ApS giver nævnte justering af byggefel-
ternes placering ikke anledning til overtrædelse af grænseværdier-
ne.
Planforslaget overholder således forsat planlovens krav i henhold 
til §15a og §15b for sikring af det kommende boligområde mod støj 
og lugtgener over grænseværdierne.

Alternativer 
I miljøvurdering belyses planforslaget, som giver mulighed for op-
førselse af nye etageboliger samt 0-alternativet, hvor der ikke ved-
tages et nyt plangrundlag.
Ved 0-alternativet kan etableres erhverv i overensstemmelse med 
Lokalplan 84.
Der behandles ikke andre alternativer. I forbindelse med den of-
fentlige høring er der ikke indkommet forslag til alternativer, som 
har en anden miljøpåvirkning end det vurderede planforslag. Alter-
nativet indarbejdet i planforslaget fastholdes. 

Overvågning
Der etableres ikke ny overvågning af de berørte miljøfaktorer, eksi-
sterende overvågning benyttes. 
Der kan ske overvågning af forurenet jord, spildevand og grund-
vand i forbindelse med anlægstilladelser efter miljøvurderingsloven
Der vil ske overvågning af virksomhedsstøj og -lugt ved myndig-
hedsbehandling iht. miljøbeskyttelsesloven.
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Nærmere oplysninger om miljøvurderingen kan fås ved henvendel-
se til:

Rudersdal Kommune, Byplan
Rådhuset
Øverødvej 2
2840 Holte

Telefon 46 11 25 00
e-mail: byplan@rudersdal.dk


