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Miljøscreeningsafgørelse af forslag til Lokalplan 283 for 
villakvarteret Skovly i Øverød 
 
Rudersdal Kommunalbestyrelse har den 26. oktober 2022 besluttet at 
offentliggøre forslag til Lokalplan 283 for villakvarteret Skovly i Øverød 
og har samtidig afgjort at planen ikke er miljøvurderingspligtig. 
 
Planforslaget omfatter et eksisterende boligområde med 
villabebyggelse. Lokalplanen muliggør mere tidssvarende byggeri i 
boligområdet, der allerede er omfattet af to lokalplaner (Lokalplan 63 
vedtaget d. 18. december 1985 og Lokalplan 66 vedtaget d. 17. juni 
1987) samt en bebyggelses- og beplantningsregulerende deklaration 
(Skovlydeklarationen tinglyst d. 2. marts 1960 og den 18. august 1960). 
Formålet med Lokalplan 283 er også at skabe et mere klart 
plangrundlag som stadig sikrer at områdets særlige karakteristika og 
kendetegn, hvorfor det eksisterende plangrundlag aflyses for området i 
forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. 
 
Miljøscreeningsafgørelse 
Rudersdal Kommune har screenet planforslaget og vurderer, at 
mulighederne i planerne ikke kan forventes at ville påvirke miljøet 
væsentligt, hvorfor planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
efter miljøvurderingslovens § 81. 
 
Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 10 og ud fra de relevante 
kriterier oplistet i lovens bilag 3.   
 
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages, jf. 
klagevejledning sidst i dokumentet. 
 
Begrundelse for ikke at udarbejde miljøvurdering 
Efter miljøvurderingsloven har planmyndigheden pligt til at miljøvurdere 
planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter på miljøvurderingslovens Bilag 1 eller 2, og 
hvor planen vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Det vurderes, at Lokalplan 283 ikke vil medføre en væsentlig påvirkning 
af miljøet, bl.a. fordi lokalplanen omfatter et eksisterende boligområde, 
hvor der ikke sker væsentlige ændringer i forhold til det eksisterende 
plangrundlag.   
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober. 2021 om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Området skal fortsat anvendes til beboelse i form af fritliggende 
enfamiliehuse, og den tilladte bebyggelsesprocent ændres ikke. 
 
Der tillades marginalt højere bygninger i området i forhold til det 
eksisterende plangrundlag, hvilket vurderes at have en positiv påvirkning 
på området, da det muliggøre mere tidsværende byggeri. Ændringen 
vurderes dog at være uvæsentlig bl.a. fordi lokalplanens højde- og 
afstandsbestemmelser ikke overskrider bygningsreglementets 
bestemmelser. 
 
Lokalplan 283 viderefører i stort omfang den eksisterende regulering af 
beplantningen i området. Dog stilles der ikke krav til antal rækker og 
afstand mellem beplantning. Lokalplanen udpeger bevaringsværdige 
træer, og ændringen i regulering af beplantning vurderes således ikke at 
udgøre en væsentlig påvirkning af miljøet.  
 
En del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021 udpeget som et 
område, hvor der er risiko for støjbelastning fra Øverødvej samt fra det 
nærtliggende erhvervsområde sydvest for lokalplanområdet. Der er 
derfor i lokalplanen givet mulighed for at etablere støjafskærmning, hvis 
det kan dokumenteres at grænseværdierne for støjbelastning ikke kan 
overholdes. 
 
Sammenfattende vurderes Lokalplan 283 ikke at medføre en væsentlig 
påvirkning af miljøet, herunder områdets og naboområdernes mange 
miljømæssige værdier væsentligt.  
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan 
påklages efter bestemmelserne i planloven2, jf. § 58, stk. 3, jf. § 48 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. 
 

                                                
2 Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning. 
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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 
Nævnenes Hus' hjemmeside her, 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. 

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


