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INDHOLD 

Indledning 
Egedal Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til Egedal Kommuneplan 
2021. Planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en 
miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Forslag til 
Egedal Kommuneplan 2021 indeholder de ændringer til kommuneplanlægnin-
gen, som er foretaget ved en fuld revision af Egedal Kommuneplan 2017. 

Det er vurderet, at forslag til Egedal Kommuneplan 2021 er omfattet af krav om 
miljøvurdering, jf. miljøvurderingsloven1, hvorfor der skal udarbejdes en mil-
jørapport. Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold i 
denne afgrænsningsrapport.  

Forslag til Egedal Kommuneplan 2021  
Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og 
arealanvendelse i Egedal Kommune. Planen indeholder desuden mere detaljere-
de retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de 
enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen tager afsæt i Planstrategi 2019, der 
sætter de overordnede mål og visioner for kommunens fremtidige udvikling. 

Forslag til Kommuneplan 2021 omfatter en revision af en række afsnit i den 
gældende Kommuneplan 2017 og tilføjelse af nye afsnit. Følgende nye afsnit in-
darbejdes: 

› Fortætning 
Nye rammer, hvor der kan arbejdes med fortætning og omdannelse samt 
krav til redegørelsen i planlægningen med hensyn til påvirkning af by og 
miljø med henblik på at sikre bæredygtig byudvikling. 

› Kvalitetskrav til byudvikling 
Nye pejlemærker ved byudvikling, fortætning og omdannelse: Arkitektonisk 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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kvalitet og sammenhæng, Materialer og genanvendelse, Byrum, bynatur og 
grønne områder og Mobilitet og tilgængelighed. Pejlemærkerne skal sikre 
kvalitet ud fra økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. 

› Strategisk planlægning for landsbyer 
Nyt afsnit som viser, hvilke landsbyer der er omfattet, og stiller krav om, at 
planlægningen herfor skal tage hensyn til stedbundne kvaliteter og krav om 
at udarbejde udviklingsperspektiver for landsbyerne i dialog med lokale og 
ud fra stedbundne kvaliteter, der skal ligge til grund for fremtidig planlæg-
ning i området. 

› Områder i risiko for oversvømmelse og erosion 
Udpegning af arealer med tilhørende retningslinjer, hvor der skal sikres 
mod oversvømmelse og erosion. Afsnittet erstatter det tidligere afsnit om 
klimatilpasning. 

› Bæredygtighed 
Nyt afsnit, der beskriver kommunens arbejde med bæredygtighed. De kon-
krete indsatser, retningslinjer mv. fremgår dog af de andre afsnit og planer. 
Afsnittet skaber således et overblik og tydeliggør kommunens ambitionsni-
veau. 

 

Følgende afsnit ændres: 

› Råstofindvinding 
Der er tilføjet retningslinje om, at efterbehandling af råstofgrave skal ske til 
natur og rekreative formål. 

› Rækkefølge for byudvikling 
Planlagte områder og områder under udbygning er udgået (Stationsområ-
der i Egedal By, Smørumvest). Kildedal nord og syd er rykket til første og 
anden del af planperioden. Veksø nord er rykket tilbage til anden del af 
planperioden. Egedal By Syd og Landskabsbyen er fremrykket til første og 
anden del af planperioden. Bymidten og stationsområdet i Ølstykke Sta-
tionsby er tilføjet i første del af planperioden.  

› Landskab 
Arealet omkring Frederikssundsmotorvejen ved Smørum udgår af udpeg-
ninger af værdifulde landskaber, da området er blevet gennemskåret af in-
frastrukturanlæg. 

› Kulturhistorisk bevaringsværdi 
Arealet omkring Frederikssundsmotorvejen ved Smørum udgår af udpeg-
ninger af kulturhistorisk bevaringsværdi, da området er blevet gennemskå-
ret af infrastrukturanlæg. 
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I forslag til Kommuneplan 2021 udlægges nye rammer for arealer, som ikke tid-
ligere har været omfattet af kommuneplanrammer i Kommuneplan 2017: 

› Stenløse, 16.000 m²: udlægges til seniorbofællesskab i form af tæt-lav 
rækkehuse og åbent-lav parcelhuse. 

› Ganløse, 6.500 m²: udlægges til seniorbofællesskab i form af tæt-lav ræk-
kehuse i ét plan. 

› Kildedal Syd, 15.000 m²: udlægges til tæt-lav boliger. Maks. 50 bebyggel-
sesprocent, max. 2 etager og max. 10 m bygningshøjde. 

› BE-2 Kildedal Syd, 45.700 m²: udlægges til blandet by. Rummelighed på 
34.300 etage-m² til blandede byformål. Udvidelse af eksisterende kommu-
neplanramme BE2 mod øst. 

› Tværvej, 1 ny ramme:  
Område C) 70.000 m² rekreativt område. 

Ud over ovenstående nye rammer, ændres følgende rammeområder: 

› F2 Kildedal Nord: anvendelsen ændres fra Fritidsformål - fritidsbolig og ferie 
til Blandet by med mulighed for 600-700 boliger. 

› B4-2 Stenløse Syd: afgrænsning af kommuneplanramme til boligområde 
udvides med ca. 11.100 m² i det syd-vestlige hjørne af rammen. 

› BE-25 Balsmoseskole: bebyggelsesprocenten hæves fra 40 % til 50 %. 

› C-2 Ølstykke Stationsby: den eksisterende ramme udlagt til centerområde, 
reduceres og opdeles i to rammer: 
Område A, Ølstykke Stationsområde: bebyggelsesprocent hæves fra 75 % 
til 100 % og etageantallet hæves fra 3 til 5. 
Område B, Ørnebjergvej: bebyggelsesprocent hæves fra 75 % til 90 %. 

› C-6 Egedal Centret Bymidte: Bebyggelsesprocenten hæves fra 100 % til 
120 %. Etageantal hæves fra 3 til 4. 

› BE-31 Ølstykke Stationsby: bebyggelsesprocent hæves fra 50 % til 75 %. 
Etageantal hæves fra 2 til 3 etager. 

› C-4 Smørum Bymidte: bebyggelsesprocent hæves fra 55 % til 75 %. Eta-
geantal hæves fra 2 til 3 etager. 

› R1-27, R2-7 og E2-2 Idrætsområde, Spejdereng og Udlejrevej: fremtidig 
zone ændres fra landzone til byzone. 
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Proces for miljøvurdering af plangrundlag 
Forud for udarbejdelse af miljørapporten, skal der gennemføres en afgrænsning 
af miljøvurderingens omfang med henblik på at fastlægge miljørapportens ind-
hold og detaljeringsgrad, jf. miljøvurderingslovens § 11. Nærværende rapport 
omfatter forslag til afgrænsning af miljøemner. Efterfølgende høres berørte 
myndigheder om afgrænsningen. 

Miljøvurderingsprocessen er illustreret i følgende oversigt: 

6. OVERVÅGNING
Gennemførelse af den eventuelt planlagte overvågning af kommuneplanens miljømæssige 
konsekvenser. Overvågningsprogrammet vedtages i forbindelse med den endelige vedta-

gelse af planen.

5. GODKENDELSE OG VEDTAGELSE
Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af kommuneplanen. Planen offentliggøres 
sammen med en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøvurderingen 

og indkomne høringssvar er taget i betragtning.

4. OFFENTLIG HØRING
Forslag til Kommuneplan 2021 og tilhørende miljørapport i offentlig høring. Her har of-

fentligheden og berørte myndigheder mulighed for at udtale sig.

3. ENDELIG AFGRÆNSNING OG MILJØRAPPORT
Myndigheden udarbejder en miljørapport, der vurderer miljøpåvirkningerne af kommu-

neplanens gennemførelse. Den endelige afgrænsning fremgår af miljørapporten, sammen 
med en beskrivelse af, hvordan relevante høringssvar fra berørte myndigheder er inddra-

get.

2. MYNDIGHEDSHØRING
Høring af berørte myndigheder om foreløbig afgrænsning af miljørapportens indhold 

(denne rapport).

1. OFFENTLIGGØRELSE AF PROCESOPLYSNINGER
Myndigheden offentliggør tidligst muligt oplysninger om blandt andet, hvordan planen til-
vejebringes, hvilke høringer, der gennemføres og hvem der kan kontaktes. Oplysningerne 

er stillet til rådighed på kommunens hjemmeside.

 

Figur 1: Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen. 

  Myndighedsbehandling: Egedal Kommune 
  Høringsperiode 
  Aktuel fase i miljøvurderingsprocessen 
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Om miljørapporten 

Der skal udarbejdes en miljørapport for forslag til Egedal Kommuneplan 2021, 
hvor planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet vurderes. Miljørap-
porten skal som minimum indeholde: 

› En overordnet beskrivelse af planen og sammenhængen til øvrige planer og 
programmer 

› En beskrivelse af de nuværende miljøforhold og en vurdering af udviklin-
gen, hvis planen ikke vedtages 

› En beskrivelse af, hvordan der er taget hensyn til planens mulige påvirkning 
af beskyttede områder og relevante nationale og internationale miljømål-
sætninger 

› En beskrivelse af undersøgte alternativer og det valgte alternativ, planlagte 
afværgeforanstaltninger og manglende viden 

› En beskrivelse af eventuel overvågning af planens miljøpåvirkning. 

Herudover skal miljørapporten indeholde en beskrivelse og vurdering af den 
sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende faktorer: 

› Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora 

› Befolkningen og menneskers sundhed 

› Jordbund 

› Vand 

› Luft og klimatiske faktorer 

› Materielle goder 

› Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser 

› Arkitektonisk og arkæologisk arv 

› Landskab 

› Det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

Afgrænsning af miljøemner 
Forud for miljørapporten afgrænses miljøvurderingens omfang og detaljerings-
graden fastlægges. I afgrænsningen tages der stilling til, hvorvidt og i hvilket 
omfang kommuneplanen kan antages at medføre væsentlig indvirkning på en el-
ler flere af de nævnte miljøfaktorer. I det omfang det vurderes, at en eller flere 
af de nævnte faktorer kan påvirkes væsentligt, vil dette blive nærmere belyst i 
miljørapporten. 

Der findes ikke krav til indholdet eller metoden til afgrænsning af miljøvurde-
ringsrapporten, og afgrænsningen er derfor udarbejdet ud fra kriterier, der erfa-
ringsmæssigt vurderes at være relevante, herunder en identifikation af: 
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› De miljøpåvirkninger, som bliver en konsekvens - direkte eller indirekte - 
af planen. 

› De miljøpåvirkninger, som forventes at blive håndteret senere i den sam-
lede proces. 

› De relevante miljømålsætninger (internationale/nationale/regionale), som 
skal inddrages i miljøvurderingen. 

› Vurderingskriterier knyttet til de identificerede miljøpåvirkninger, herunder 
typen af databehov og datatilgængelighed. 

Sandsynlige væsentlige påvirkninger 

I det følgende gennemgås kommuneplanforslagets sandsynlige indvirkninger på 
de i miljøvurderingsloven anførte miljøfaktorer. Gennemgangen har som formål 
at identificere, om der er miljøfaktorer, som på nuværende vidensgrundlag kan 
udelukkes at ville blive påvirket væsentligt som følge af vedtagelse af kommu-
neplanen. 

Miljøvurderingen omfatter de miljøpåvirkninger, som følger af ændringerne af 
kommuneplanen. Det vil sige, at det i afgrænsningen vurderes om de nye ret-
ningslinjer, rammer m.m. som indføres med Kommuneplan 2021 kan medføre 
væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den gældende Kommuneplan 2017. 

› Biologisk mangfoldighed, fauna og flora: Kommuneplantemaet om Rå-
stofindvinding ændres, så det fremgår, at efterbehandling af råstofgrave 
skal ske til natur og rekreative formål. Dette kan på sigt medføre en positiv 
påvirkning af biodiversitet. Retningslinjerne udmøntes efterhånden som det 
bliver aktuelt med efterbehandling af råstofgrave og værdien for naturen 
kan derfor først vurderes, når de konkrete planer og/eller projekter kendes. 
 
Rammeområderne BE-2 Kildedal Syd, F2 Kildedal Nord og Tværvej (område 
A og C) omfatter arealer, der er udpeget som naturbeskyttelsesområde i 
Egedal Kommuneplan 2017. De udpegede arealer rummer desuden flere 
beskyttede naturtyper. Biologisk mangfoldighed, fauna og flora indgår 
derfor i miljøvurderingen. 

Befolkningen og menneskers sundhed: Kommuneplantemaet om Råsto-
findvinding ændres, så det fremgår, at efterbehandling af råstofgrave skal 
ske til natur og rekreative formål. Dette kan på sigt medføre en positiv på-
virkning for befolkningen i form af adgang til rekreative områder.  
 
Kommuneplantemaet Strategisk planlægning for landsbyer kan påvirke be-
folkningen positivt ved at udvikle landsbyerne og forbedre forholdene for 
bosætning. Retningslinjerne for Råstofindvinding og Strategisk planlægning 
for landsbyer udmøntes gennem den kommende lokalplanlægning og pro-
jekter, og værdien for befolkningen kan derfor først vurderes, når de kon-
krete planer og/eller projekter kendes. 
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Det nye rammeområde, som udlægges i Ganløse til boligbebyggelse, omfat-
ter et areal udlagt til rekreativt område. Samtidig udlægges et rekreativt 
område ved Tværvej. Udlæggene i forslag til Kommuneplan 2021, kan der-
for påvirke befolkningen og menneskers sundhed i form af adgangen til re-
kreative områder.  

De rammeområder, som udlægges til nye by- og boligområder, kan genere-
re mere trafik, når der etableres boliger og andre byfunktioner.  

Ligeledes kan ændringen af rammeområde F2 Kildedal Nord generere øget 
trafik, da rammeområdet muliggør en byudvikling med ca. 600-700 boliger 
og ferie-/fritidsformål, herunder ca. 90 ferieboliger. Området er i Egedal 
Kommuneplan 2017 udlagt til fritids- og turistformål i form af feriebebyg-
gelse med individuelle rekreative ferieboliger og en centerbebyggelse med 
hotel/konferencefaciliteter, butikker, cafeer, badeland, wellness, fitness og 
lignende. Området er desuden omfattet af rammelokalplan 14, der giver 
mulighed for op til 1.615 ferieboliger samt en centerbebyggelse i op til 5 
etager. Den ændrede anvendelse kan medføre et ændret trafikmønster og 
en ændret påvirkning af de eksisterende veje i området, i forhold til den 
hidtil planlagte anvendelse. 
 
Et ændret trafikmønster og/eller en stigning i trafikken kan give anledning 
til påvirkning af den lokale trafik og støjpåvirkninger af befolkningen. Be-
folkningen og menneskers sundhed indgår i miljørapporten.  

› Jordbund: Der er ikke registreret jordforurening i områder, som er udlagt 
til byudvikling i kommuneplanforslaget, og kommuneplanforslaget indehol-
der ikke forslag om øvrige anlæg eller byggeaktiviteter, der kan påvirke 
jordbunden. Jordbund indgår derfor ikke i miljøvurderingen. 

› Vand: Hele Egedal Kommune er beliggende inden for område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og store dele af kommunen er indvindingso-
pland til almene vandværker. Derfor skal kommunen gennem kommune-
planlægningen friholde OSD og indvindingsoplandene for virksomhedstyper 
og anlæg, der kan medføre en væsentlig fare for forurening af grundvandet. 
 
De by- og boligområder, som udlægges med nye rammer i forslag til Kom-
muneplan 2021 vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig fare for foru-
rening af grundvandet. 
 
Grundvand indgår derfor ikke i miljøvurderingen. 

I kommuneplantemaet Områder i risiko for oversvømmelse og erosion, 
fremgår det, at der i forbindelse med planlægning inden for risikoområder-
ne skal sikres, at der kun etableres nye bygninger og anlæg, såfremt de 
kan sikres mod oversvømmelse og såfremt de ikke medfører yderligere risi-
ko for oversvømmelse inden for området. Alle de nye rammer, som udlæg-
ges til byudvikling og rammeområder, der ændres, er beliggende inden for 



side 8 af 12

oversvømmelsestruede arealer. Der fastsættes derfor retningslinjer om, at 
der i den fremtidige planlægning skal tages konkret stilling til etablering af 
afværgeforanstaltninger, dokumenteres at udbygningen ikke giver øget risi-
ko for oversvømmelse eller området skal friholdes for bebyggelse. Den kon-
krete påvirkning kan først vurderes nærmere i forbindelse med den efter-
følgende lokalplanlægning, når de konkrete planer for bebyggelse og af-
værgeforanstaltninger kendes. 
 
Udlæg af nye arealer til by- og boligudvikling vil medføre flere tagflader og 
befæstede arealer, hvilket kan have en påvirkning på overfladevandet, da 
forurenende stoffer fra de befæstede arealer kan blive transporteret videre 
til vandmiljøet. Den hydrauliske og kemiske påvirkning af f.eks. åer og 
vandløb, kan først vurderes nærmere i forbindelse med den efterfølgende 
detailplanlægning, når de konkrete planer for omfanget og beliggenheden af 
bebyggelse, infrastruktur og vandafledning kendes. Overfladevand indgår 
derfor ikke i miljøvurderingen. 

› Luft og klimatiske faktorer: Luftkvaliteten kan blive påvirket i forbindelse 
med stigning i biltrafikken, som følge af udlæg af nye by- og boligområder. 
Især det nye rammeområd F2 Kildedal Nord kan påvirke den lokale luftkva-
litet, hvis der sker en væsentlig trafikstigning. Det vurderes, at de øvrige, 
mindre boligudviklingsområder ikke vil generere ny trafik i så stort et om-
fang, at det vil medføre en væsentlig øgning i luftforureningen. Luft indgår 
i miljøvurderingen. 

› Jordarealer og materielle goder: Kommuneplantemaerne Fortætning og 
Kvalitetskrav til byudvikling kan have en positiv påvirkning af de materielle 
goder i kommunen, da retningslinjerne kan være med til udvide bygnings-
massen i centrale områder og samtidig højne niveauet for kvalitet i bygge-
riet. Adgang til flere nye boliger i Egedal Kommune kan ligeledes have en 
positiv betydning for de materielle goder.  
 
Retningslinjerne udmøntes gennem den kommende lokalplanlægning og 
værdien for materielle goder kan derfor først vurderes, når de konkrete 
planer og/eller projekter er kendes.  
 
Der udlægges arealer til boliger inden for områder udpeget som særligt 
værdifulde landbrugsområder, som kan påvirke anvendelsen af jordarealer-
ne. 
 
Rammeområdet Kildedal Syd omfatter et areal med vejbyggelinje. Ramme-
område BE-2 Kildedal Syd omfatter et areal i den nordlige del af rammeom-
rådet, som i Egedal Kommuneplan 2017 er udpeget som støjbelastet areal 
med togstøj over 55 dB. Udlægget i forslag til Kommuneplan 2021, kan der-
for påvirke materielle goder, afhængigt af, hvordan rammeområderne be-
bygges.  

Der udpeges arealer med tilhørende retningslinjer, som skal sikres mod 
oversvømmelse og erosion. Udpegningerne kan begrænse mulighederne for 
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etablering af bebyggelse og øvrig udvikling som følge af øgede krav til kli-
matilpasning. Udpegningen kan samtidig beskytte de materielle goder mod 
skader fra oversvømmelse og/eller erosion. 

Jordarealer og materielle goder indgår derfor i miljøvurderingen. 

› Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk 
og arkæologisk kulturarv: Udtagning af et areal omkring Frederikssund-
motorvejen ved Smørum af udpegningen af kulturhistorisk bevaringsværdi, 
er en planlægningsmæssig tilpasning til de faktiske forhold efter etablering 
af Frederikssundmotorvejen. Ændringen i forslag til Kommuneplan 2021 
påvirker derfor ikke de kulturhistoriske forhold. 
 
Det nye rammeområde ved Tværvej omfatter arealer, der i Egedal Kommu-
neplan 2017 er udlagt som værdifuldt kulturmiljø, udpeget som kirkeomgi-
velser til Smørumovre Kirke. En del af det nye rammeområde er desuden 
udpeget som kulturarvsareal af Slots- og Kulturstyrelsen. Rammeområde 
B4-2 Stenløse Syd udvides til at omfatte et område, der i Egedal Kommu-
neplan 2017 er udlagt som værdifuldt kulturmiljø, som en del af Værebro Å 
området. Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arki-
tektonisk og arkæologisk kulturarv indgår derfor i miljøvurderingen. 

› Landskab: Det nye rammeområde, som udlægges i den syd-østlige del af 
Ganløse ligger inden for et areal, der i Egedal Kommuneplan 2017 er omfat-
tet af udpegning til både bevaringsværdigt landskab og geologiske beva-
ringsværdier. 
 
De øvrige by- og boligudviklingsområder er udpeget i tilknytning til eksiste-
rende byer og bymæssig bebyggelse og arealerne er ikke sammenfaldende 
med hverken områder udpeget som bevaringsværdigt landskab i den gæl-
dende kommuneplan 2017 eller af åbeskyttelseslinjer eller skovbyggelinjer.  

Rammeområdet F2 Kildedal Nord, som muliggør by- og boligudvikling, lig-
ger herudover i tilknytning til områder med udpegninger af bevaringsværdi-
ge landskaber, også i nabokommunerne Ballerup og Furesø. En del af de 
øvrige rammområder ligger ligeledes i kanten af eksisterende byer og der-
med i tilknytning til det åbne land, hvor der kan være generelle landskabe-
lige interesser. Der kan derfor være en påvirkning af landskabelige værdier 
og visuelle forhold, som ikke er reguleret på kommuneplanniveau, og som 
derfor vil skulle vurderes i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlæg-
ning og/eller ved realisering af konkrete projekter. 
 
Udpegning af fortætningsområder med tilhørende retningslinjer med juste-
ring af bebyggelsesprocent, etageantal, anvendelsesmuligheder og grund-
størrelser, kan have en påvirkning af de visuelle forhold i bymidter, byom-
råder og parcelhusområder. Den konkrete påvirkning kan dog først vurde-
res ved efterfølgende lokalplanlægning og/eller ved realisering af konkrete 
projekter. 
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Ændringer i de eksisterende rammer, hvor bebyggelsesprocent og etage-
højde hæves, kan påvirke de visuelle forhold i Smørumnedre (BE-25), 
Ølstykke Stationsby (C-2 og BE-31), Stenløse (C-6) og Smørum Bymidte 
(C-4). Ændringerne muliggør en fortætning af bebyggelsen i de centralt be-
liggende områder. Etagehøjderne hæves med 1-2 etager. Alle rammeområ-
derne ligger inden for eksisterende byområder, og det vurderes, at den 
visuelle påvirkning af en fortætning vil være lokal og ikke vil være væsent-
lig. 

Udtagning af et areal omkring Frederikssundsmotorvejen ved Smørum af 
udpegningen af værdifulde landskaber, er en planlægningsmæssig tilpas-
ning til de faktiske forhold efter etablering af Frederikssundmotorvejen. 
Ændringen i forslag til Kommuneplan 2021 påvirker derfor ikke de landska-
belige forhold. 

Landskab indgår i miljøvurderingen. 

› Kumulative effekter: Ballerup Kommune har pt. et udkast til helhedsplan 
med tilhørende miljøvurdering for Kildedal C i høring (’Kildedal – En by for 
livet’). Formålet med helhedsplanen er at få etableret den grundlæggende 
struktur for et nyt byområde ved Kildedal Station. Ifølge planen skal den 
nye by skal rumme boliger, et erhvervsområde, hvor der satses målrettet 
på life science-virksomheder, sundhedsteknologi, datadreven forskning og 
innovation, samt offentlige institutioner, butikker og caféer, der skaber liv 
omkring stationspladsen. Desuden foreslår helhedsplanen at Kildedals for-
skellige kvarterer bliver bundet sammen af et stort, grønt og fælles byrum, 
Den grønne korridor. Den skal være lige dele bypark, naturområde og in-
tern forbindelse til fodgængere og cykler, samt indeholde plads til ophold og 
aktiviteter for Kildedals beboere og medarbejderne fra de forskellige virk-
somheder. Det vurderes, at planen kan medføre kumulative effekter med 
de identificerede potentielle miljøpåvirkninger af forslag til Kommuneplan 
2021. Kumulative effekter indgår i miljøvurderingen. 

Vurderingskriterier, indikatorer og databehov 

De sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger vil blive beskrevet og vurderet i 
miljørapporten ved at karakterisere en miljøpåvirkning i tekst. I det omfang det 
er muligt, vil illustrationer, kort, m.v. også blive inddraget i beskrivelsen af ind-
virkninger på miljøet. 

Miljøpåvirkningerne vil blive beskrevet med udgangspunkt i planens påvirkninger 
af hver af de identificerede miljøfaktorer. Der kan desuden være miljøpåvirknin-
ger, som vil påvirke flere miljøfaktorer. 

I Tabel 1 er der oplistet en række kriterier og indikatorer til brug for vurderingen 
af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der er identificeret i forrige af-
snit.  

Tabel 1: Vurderingskriterier, indikatorer og databehov. 
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Målsætninger, der vil indgå i miljøvurderingen 

Ved en gennemgang af lovgivninger, strategier og handlingsplaner, der kan 
tænkes at indeholde målsætninger og retningslinjer relevante for bedømmelsen 

Miljøfak-
tor 

Vurderingskriteri-
er/planelement 

Indikatorer Datagrund-
lag/metode 

Biologisk 
mangfoldig-
hed, fauna 
og flora 

› Udlæg af rammeområder 
til erhverv samt by- og 
boligudvikling inden for 
naturbeskyttelsesområ-
der. 

› Retningslinjer for eksiste-
rende og kommende ud-
pegninger. 

Kvalitativ vur-
dering 

Befolknin-
gen og 
menneskers 
sundhed 

› Udlæg af nye erhvervs- 
og boligområder, som 
genererer trafik 

› Inddragelse og udlæg af 
rekreative områder 

› Øget/ændret trafik 

› Øget støj 

› Adgangen til rekreative 
områder 

Indledende 
trafikanalyse 
for Kildedal 
Nord. 
Kvalitativ vur-
dering 

Luft og kli-
ma 

› Udlæg af nye erhvervs- 
og boligområder, som 
genererer trafik 

› Øget luftforurening Eksisterende 
luftkvalitet. 
Kvalitativ vur-
dering 

Jordarealer 
og materiel-
le goder 

› Udlæg af nye rammer, 
som omfatter vejbygge-
linje, støjbelastet areal 
og værdifulde land-
brugsområder 

› Udpegning af arealer, 
som skal sikres mod 
oversvømmelse og ero-
sion 

› Påvirkning af udlagte are-
aler, udbygnings-/anven-
delsesmuligheder. 
 
 

› Påvirkning af udviklings-
muligheder og beskyttelse 
af materielle goder 

Kvalitativ vur-
dering 

Kulturarv › Udlæg af nye rammer, 
som omfatter værdifulde 
kulturmiljøer og kultu-
rarvsarealer. 

› Påvirkning af kulturmiljøer Kvalitativ vur-
dering 

Landskab › Udlæg af ny ramme, 
som omfatter bevarings-
værdigt landskab og ge-
ologiske bevaringsvær-
dier 

› Påvirkning af landskabeli-
ge interesser 

Kvalitativ vur-
dering 

 ›  ›   
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af miljøpåvirkninger, er følgende målsætninger blevet kortlagt som relevante for 
miljøvurderingen. 

Målsætningerne fremgår af Tabel 2. 

Tabel 2. Målsætninger for miljøpåvirkninger, som vil indgå i miljøvurderingen 

Emne / kilde Målsætninger 
Internationale målsætnin-

ger: 

 

FN's 17 verdensmål 

 

› Verdensmål for bæredygtig udvikling: 

› Delmål 11.3.: "Inden 2030 skal byudvikling gø-
res mere inkluderende og bæredygtig, og kapa-
citeten til en inddragende, integreret og bære-
dygtig boligplanlægning og forvaltning i alle 
lande skal styrkes." 

› Delmål 11.4.: "Indsatsen for at bevare og be-
skytte verdens kultur- og naturarv skal styr-
kes". 

Nationale strategier 

 

Klimaprogram 2020 

 

 

› EU-forpligtelser og danske forpligtelser om 70 % 
reduktion af drivhusgasudledning frem mod 2030 

Lokale strategier 

 

Planstrategi 2019 

 

› Byrådets strategi for kommunens fremtidige ud-
vikling. Fokus er på fællesskab, udvikling og an-
svarlighed for miljøet. 

 

Afværgeforanstaltninger og overvågning 
I den kommende miljørapport vurderes behovet for afværgeforanstaltninger og 
overvågning af kommuneplanens væsentlige påvirkninger på miljøet. Den ende-
lige fastlæggelse af afværgeforanstaltninger og overvågning sker i forbindelse 
med miljøvurdering af kommuneplanen, hvor påvirkningen af de enkelte miljø-
faktorer vurderes. 
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