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1 Indledning 

Egedal Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til Egedal Kommuneplan 

2021. Planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og der gennemføres derfor 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 miljø-

rapport.  

Forud for miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af vurderingens om-

fang og indhold. Afgrænsningen har været sendt i høring hos berørte myndighe-

der. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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2 Ikke-teknisk resumé 

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. Der udar-

bejdes derfor denne miljørapport, hvor planens sandsynlige væsentlige indvirk-

ning på miljøet vurderes.  

Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af 

miljøvurderingens omfang i en afgrænsningsrapport. I afgrænsningsrapporten er 

det vurderet, at følgende miljøfaktorer kan blive påvirket af kommuneplanrevisi-

onen: 

› Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora: beskyttede naturtyper, natur-

områder og økologiske forbindelser 

› Befolkningen og menneskers sundhed: trafik og rekreative interesser 

› Jordarealer og materielle goder: særligt værdifulde landbrugsområder, vej-

byggelinje, støjbelastet areal samt oversvømmelse og erosion 

› Luft og klimatiske faktorer: luftforurening fra øget trafik 

› Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser: kulturarvsarealer og værdi-

fulde kulturmiljøer 

› Landskab: bevaringsværdigt landskab og geologiske interesseområder 

› Det indbyrdes forhold mellem disse faktorer og kumulative effekter med an-

dre planer. 

Afgrænsningen har været sendt i høring hos berørte myndigheder. Der er ikke 

indkommet høringssvar. 

2.1 Forslag til Egedal Kommuneplan 2021 

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og 

arealanvendelse i Egedal Kommune. Planen indeholder desuden mere detalje-

rede 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 Egedal Kommuneplan 2021 omfatter en revision af en række afsnit i 

den gældende kommuneplan fra 2017 og tilføjelse af nye afsnit. 

De ændringer, hvor det er vurderet, at der kan være en miljøpåvirkning, er 

kommuneplanens udpegning af arealer med tilhørende retningslinjer, hvor der 

skal sikres mod oversvømmelse og erosion samt de nye eller ændrede kommu-

neplanrammer, hvor der er et sammenfald med eksisterende planlægning. 

I Tabel 2-1, er det angivet hvilke nye rammeområder, eller udvidelse af ramme-

områder, som er sammenfaldende med eksisterende planlægning, som kan give 

en miljøpåvirkning. 
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Tabel 2-1 Oversigt over udlæg af nye kommuneplanrammer i forslag til Egedal Kom-

muneplan 2021, hvor der er et sammenfald med eksisterende planlæg-

ning, udpegninger og lignende. 

Ramme nr. Ramme navn Gældende planlægning 

B2-55 Krogholmvej › Særligt værdifuldt landbrugsområde 

B2-56 Måløvvej › Rekreativt område 

› Bevaringsværdigt landskab 

› Geologiske bevaringsværdier 

› Nationalt geologisk interesseområde 

B4-2 Stenløse Syd › Særligt værdifuldt landbrugsområde 

› Værdifuldt kulturmiljø 

BE-2 Kildedal Syd › Naturbeskyttelsesinteresser 

› Vejbyggelinje 

› Støjbelastet areal 

› Kulturarvsareal 

BE-38 Schæfergården › Vejbyggelinje 

› Kulturarvsareal 

› Værdifuldt kulturmiljø 

2.2 Vurdering af miljøpåvirkningerne 

Miljøvurderingen omfatter de miljøpåvirkninger, som følger af ændringerne af 

kommuneplanen. Det vil sige, at det i afgrænsningen er vurderet, om de nye 

retningslinjer, rammer m.m. som indføres med Kommuneplan 2021 kan med-

føre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den gældende Kommuneplan 

2017. 

2.2.1 Natur og økologiske forbindelser 

Anvendelsen af rammeområde F-2 Kildedal Nord, ændres, så der gives mulighed 

for 6-700 boliger. Ændringen fra primært ferieboliger til helårsboliger kan med-

føre en mere intensiv bebyggelse af arealet og mere trafik (se afsnit 6.2.1), som 

kan påvirke bilag IV-arter negativt inden for arealet. En del af rammeområdet er 

udpeget som økologisk forbindelse, der fungerer som spredningskorridor. 

Den konkrete placering og omfang af bebyggelsen kendes ikke endnu og derfor 

er der en potentiel væsentlig negativ påvirkning af bilag IV-arter, økologiske for-

bindelser og beskyttede naturtyper ved ændring af bestemmelserne inden for 

rammområde F-2. Udlægget indeholder ikke bestemmelser om at friholde natur-

arealerne inden for rammeområdet for bebyggelse, og der er derfor en væsent-

lig påvirkning ved at ændre anvendelsen af F-2. 

Rammeområderne BE-2 omfatter arealer, der er udpeget som naturbeskyttel-

sesområde i Egedal Kommuneplan 2017. Området udlægges til blandet by og 

der indgår ikke rammebestemmelser om at friholde naturbeskyttelsesområdet 

for byggeri eller infrastruktur/belægning i tilknytning til byggeriet. Udlægget af 
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BE-2 er dermed ikke i overensstemmelse med udpegningen til naturbeskyttel-

sesområde. 

2.2.2 Trafik og rekreative interesser 

Ændringen af anvendelsen af rammeområde F-2 har en væsentlig påvirkning af 

trafikforholdene, idet trafikken fordobles i forhold til en realisering af de gæl-

dende planforhold. Realisering af rammeområdet forudsætter en ændring af 

Knardrupvej, som for den eksisterende lokalplan. Ved efterfølgende lokalplan-

lægning, og sandsynligvis miljøkonsekvensvurdering af det projekt, som realise-

res inden for rammeområdet, vil der skulle gennemføres yderligere trafikale 

analyser. 

Udlæg af boliger inden for de to nye rammeområder B2-55 i den sydlige del af 

Ølstykke og B2-56 i den sydlige del af Ganløse, kan ligeledes medføre en lokal 

trafikstigning på de omkringliggende veje. Vejadgangen til de to nye boligområ-

der er ikke fastlagt i forslag til Egedal Kommuneplan 2021 og derfor kan den 

konkrete påvirkning først vurderes i forbindelse med efterfølgende lokalplanlæg-

ning. 

Det nye rammeområde B2-56, som udlægges i den sydlige del af Ganløse til bo-

ligbebyggelse, omfatter et mindre areal udlagt til rekreativt område. Den plan-

lagte anvendelse til boligområde er ikke i overensstemmelse med udlægget til 

rekreativt område, men det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig påvirk-

ning af de rekreative interesser ved inddragelse af arealet. 

2.2.3 Luftforurening 

Den lokale luftkvalitet vil blive påvirket i forbindelse med en stigning i biltrafik-

ken, som følge af ændringen af anvendelsen inden for rammeområde F-2 Kilde-

dal Nord. Det er vurderet, at ændringen medfører en fordobling af trafikken til 

og fra området, og dermed vil der også være en stigning i luftforureningen. 

Rammeområdet er beliggende i det åbne land, hvor der ikke er øvrige væsent-

lige kilder til luftforurening, og der vil derfor være gode spredningsforhold. Det 

vurderes, at den øgede trafik ikke vil give anledning til en lokal luftforurening, 

som overstiger de gældende grænseværdier. 

2.2.4 Landbrugsarealer 

Det nye rammeområde B2-55 og den nye del af rammeområde B4-2, som begge 

udlægges i den sydlige del af henholdsvis Ølstykke og Stenløse, omfatter arealer 

udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Med udlægget af de to nye 

rammeområder, kan den landbrugsmæssige drift ikke opretholdes inden for om-

råderne, når de er bebygget efter rammebestemmelserne. Der vil derfor blive 

udtaget et landbrugsareal og adgangen til disse som et naturmæssigt materielt 

gode forsvinder. Begge arealer ligger i kanten af udpegningen til værdifuldt 

landbrugsområde, og udpegningerne vil derfor ikke medføre en opsplitning af de 

sammenhængende landbrugsarealer. 
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2.2.5 Vejbyggelinje og jernbanestøj 

Rammeområdet BE-38, Schæfergården, og udvidelsen af rammeområde BE-2, 

Kildedal Syd omfatter begge et mindre areal med vejbyggelinje. Bygninger inden 

for disse to kommuneplanrammer må derfor som udgangspunkt ikke placeres 

inden for vejbyggelinjen. 

Den nyudlagte del af rammeområde BE-2, Kildedal Syd, omfatter et areal i den 

nordlige del af rammeområdet, som i Egedal Kommuneplan 2017 er udpeget 

som støjbelastet areal med togstøj over 55 dB. Egedal Kommuneplan 2021 inde-

holder ikke bestemmelser om placering eller udformning af bygningerne inden 

for rammeområdet, som kan sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 

for støj og vibrationer i området kan overholdes. Der kan således være en væ-

sentlig støjpåvirkning af de boliger og opholdsarealer, som etableres tættest på 

jernbanen. 

2.2.6 Oversvømmelse og klimasikring 

De nye kommuneplanrammer, som udlægges med forslag til Egedal Kommune-

plan 2021, omfatter alle arealer, som er kortlagt med risiko for oversvømmelse 

inden for rammeområdet. Det fremgår derfor af de enkelte rammer, at det skal 

sikres, at der kun etableres nye bygninger og anlæg, såfremt de kan sikres mod 

oversvømmelse og såfremt de ikke medfører yderligere risiko for oversvøm-

melse inden for området. 

Oversvømmelser i forbindelse med skybrud og vandstandsstigninger kan 

have store negative indvirkninger på ejendomsværdi og andre materielle goder i 

form af skader på bebyggelse og anlæg. Nye retningslinjer til sikring af bebyg-

gelse og anlæg mod skader fra oversvømmelse og erosion kan derfor reducere 

de negative konsekvenser, og vurderes at have en positiv påvirkning på de ma-

terielle goder. 

2.2.7 Kulturarv 

Rammeområde BE-38, Schæfergården, ved Tværvej omfatter arealer, der i Ege-

dal Kommuneplan 2017 er udlagt som værdifuldt kulturmiljø, udpeget som kir-

keomgivelser til Smørumovre Kirke. Rammeområdet er placeret øst for Tværvej 

og omfatter den yderste spids af kulturmiljøet omkring Smørumovre Kirke. Det 

vurderes, at udlæg til boliger inden for rammeområdet ikke vil forringe oplevel-

sen af kirkelandskabet, på grund af placeringen bag ved Tværvej. 

En del af BE-38 og udvidelsen af BE-2, Kildedal Syd, er desuden udpeget som 

kulturarvsareal af Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket betyder, at der er øget sand-

synlighed for fund af fortidsminder ved gravning i området. Udnyttelsen af ram-

meområde BE-2 vil betyde, at hele det kulturarvsareal, som er udpeget omkring 

Kong Svends Høj, efterfølgende vil være omdannet til bymæssig bebyggelse. 
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2.2.8 Landskab 

Det nye rammeområde B2-56, som udlægges i den syd-østlige del af Ganløse 

ligger inden for et areal, der i Egedal Kommuneplan 2017 er omfattet af udpeg-

ning til både bevaringsværdigt landskab og geologiske bevaringsværdier samt 

udpeget som nationalt geologisk interesseområde. 

Udlæg af rammeområde B2-56 er ikke i overensstemmelse med de eksisterende 

udpegninger til bevaringsværdigt landskab og geologiske bevaringsværdier i 

Egedal Kommuneplan 2017, men en udtagning af arealerne fra landskabs- og 

geologiudpegning vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af det samlede 

landskabsområde, som udpegningerne skal sikre og beskytte. 

2.2.9 Kumulative påvirkninger 

Det nye rammeområde BE-38 Schæfergården og udvidelsen af BE-2 Kildedal 

Syd ligger umiddelbart syd for byudviklingsområdet Kildedal i Ballerup Kom-

mune. Herudover ligger rammeområde F-2 umiddelbart nord for helhedsplanens 

område. 

De identificerede potentielle miljøpåvirkninger af de tre rammeområder i forslag 

til Egedal Kommuneplan 2021, kan medføre kumulative effekter med de miljø-

påvirkninger, som helhedsplanen for Kildedal medfører. Det gælder især påvirk-

ningen af potentielle levesteder for bilag IV-arter og den trafikale påvirkning af 

en samlet intensivering af den bymæssige bebyggelse. 

Anvendelsen af områderne til byformål medfører en generel intensivering af 

menneskelig aktivitet i området, herunder anlægsarbejder, bløde trafikanter og 

øvrig færden i området samt en forøgelse af støj-, lys- og luftpåvirkninger, som 

yderligere vil kunne påvirke natur og biodiversitet. 

Herudover vil der ved fuld udbygning af alle fire områder være en visuel sam-

menhæng mellem områderne, som vil fremstå som en samlet bebyggelse på 

tværs af kommunegrænsen. Der vil dermed være en kumulativ landskabelig/vi-

suel påvirkning. 

2.3 Afværgeforanstaltninger og overvågning 

Miljørapporten skal indeholde oplysninger om planlagte foranstaltninger for at 

undgå, begrænse, og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ 

indvirkning på miljøet ved planernes gennemførelse. Herudover skal miljørap-

porten indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende 

overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved planens gennemfø-

relse. 

På baggrund af planens forventede miljøpåvirkninger, er det vurderet, at der 

ikke er behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning af Egedal Kommu-

neplan 2021.  
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3 Forslag til Egedal Kommuneplan 2021 

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og 

arealanvendelse i Egedal Kommune. Planen indeholder desuden mere detalje-

rede 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 Egedal Kommuneplan 2021 omfatter en revision af en række afsnit i 

den gældende kommuneplan fra 2017 og tilføjelse af nye afsnit. Følgende nye 

afsnit indarbejdes: 

› 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 

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 
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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 Stati-

onsby er tilføjet i første del af planperioden.  

› Landskab 

Arealet omkring Frederikssundsmotorvejen ved Smørum udgår af udpegnin-

ger af værdifulde landskaber, da området er blevet gennemskåret af infra-

strukturanlæg. 

› Kulturhistorisk bevaringsværdi 

Arealet omkring Frederikssundsmotorvejen ved Smørum udgår af udpegnin-

ger af kulturhistorisk bevaringsværdi, da området er blevet gennemskåret 

af infrastrukturanlæg. 

I forslag til Kommuneplan 2021 udlægges nye rammer for arealer, som ikke tid-

ligere har været omfattet af kommuneplanrammer i Kommuneplan 2017 (se Fi-

gur 3-1): 

› B2-55 Krogholmvej, Stenløse, 16.000 m²: udlægges til seniorbofællesskab i 

form af tæt-lav rækkehuse og åbent-lav parcelhuse. 

› B2-56 Måløvvej, Ganløse, 6.500 m²: udlægges til seniorbofællesskab i form 

af tæt-lav rækkehuse i ét plan. 

› BE-38 Schæfergården, 15.000 m²: udlægges til tæt-lav boliger. Maks. 50 

bebyggelsesprocent, max. 2 etager og max. 10 m bygningshøjde. 

› BE-2 (inkl. tidligere ramme B4-18) Kildedal Syd, udvidelse af eksisterende 

kommuneplanramme med 45.700 m²: udlægges til blandet by. Rummelig-

hed på 34.300 etage-m² til blandede byformål. Udvidelse af eksisterende 

kommuneplanramme BE2 mod vest, hvor det kun er udvidelsen af rammen 

som miljøvurderes.  

› B4-2 Stenløse Syd: kommuneplanramme til boligområde udvides med ca. 

11.100 m² i det syd-vestlige hjørne af rammen, hvor det kun er udvidelsen 

af rammen der miljøvurderes.  

Ud over ovenstående nye rammer, ændres følgende rammeområder (se Figur 

3-1): 

› F2 Kildedal Nord: anvendelsen ændres fra Fritidsformål - fritidsbolig og ferie 

til Blandet by med mulighed for 600-700 boliger. 

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

› C-2 og T-12 opdeles og der udlægges to nye rammeområder: C-7 Ølstykke 

Stationsby - Stationsområdet og C-8 Stationsby - Biblioteksgrunden.  
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› 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 %. Etage-

antal hæves fra 2 til 3 etager. 

› R1-27, R2-7 og E2-2 Idrætsområde, Spejdereng og Udlejrevej: fremtidig 

zone ændres fra landzone til byzone. 

› R1-28 Smørumnedre Vest – grønt område. Udvidelse/afrunding mellem BE-

38 og BE-2 

 

Figur 3-1 Nye og ændrede kommuneplanrammer i forslag til Egedal Kommuneplan 

2021. 
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3.1 Sandsynlig udvikling, hvis planen ikke 

vedtages 

Kommuneplanen dækker en 12-årig planperiode og revideres hvert fjerde år. 

Forslag til Egedal Kommuneplan 2021 er således en revision af den gældende 

Kommuneplan 2017. Hvis forslag til Egedal Kommuneplan 2021 ikke ændrer no-

gen forhold i den eksisterende kommuneplan, vil situationen i princippet svare 

til, at den nuværende Kommuneplan 2017 er gældende.  

3.2 Alternativer 

Der har ikke været udarbejdet alternativer til forslag til Egedal Kommuneplan 

2021, som i deres helhed adskiller sig fra det fremlagte forslag. Undervejs i 

planlægningsprocessen er der dog foretaget valg og fravalg i forbindelse med 

udlæg af nye rammeområder og ændringer af retningslinjerne inden for de eksi-

sterende rammeområder. 

Udlæg af et rammeområde ved Tværvej/Kildedal Syd, indeholdende to erhvervs-

områder og et rekreativt areal, er således udgået af planlægningen. Arealerne 

ligger inden for OSD, men uden for indvindingsoplande. De aktiviteter som ville 

være muliggjort med udlæg af 2 rammeområder til lettere industri, kan være 

grundvandstruende, og der vil derfor skulle udarbejdes en grundvandsredegø-

relse med dertilhørende retningslinjer, hvis der gennemføres planlægning for 

rammeområderne. 

3.3 Andre planer og programmer 

3.3.1 Fingerplan 2019 

Fingerplanen udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af 

byudvikling, grønne kiler, trafikanlæg mv. i hovedstadsområdet. Fingerplanen 

skal sikre, at udviklingen i hovedstadsregionen sker på grundlag af en vurdering 

af udviklingen i hovedstadsområdet som helhed. Kommuneplanen skal sikre, at 

hovedprincipperne i Fingerplanen videreføres. 

Fingerplanens såkaldte Frederikssundfinger forløber gennem Egedal Kommune 

og byerne Smørumnedre, Veksø, Stenløse og Ølstykke er udlagt som ydre stor-

byområde. Herudover forløber en del af transportkorridoren gennem Egedal 

Kommune. 

I Fingerplan 2019 fastlægges en række retningslinjer for kommuneplanlægnin-

gen i de ydre storbyområder, herunder at byudvikling, byomdannelse og lokali-

sering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og be-

sluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetje-

ning, samt at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæt-

hed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, placeres inden for 

de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder 

(stationsnærhedsprincippet).  
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3.3.2 Egedal Kommune: Planstrategi 2019 

Planstrategi 2019 er Egedal Kommunes strategi for kommunens fremtidige ud-

vikling. Fokus er på fællesskab, udvikling og ansvarlighed for miljøet. Planstra-

tegi 2019 sætter rammen om et helhedsorienteret perspektiv på bæredygtig ud-

vikling, hvor tre overordnede temaer viser retningen for den fremtidige udvikling 

i Egedal. De tre temaer handler om: 

› Fællesskab og fleksibilitet 

› Udvikling og identitet 

› Miljø og ansvarlighed 

Forslag til Egedal Kommuneplan 2021 tager afsæt i planstrategien og udmønter 

temaerne og visionerne i konkrete bestemmelser og rammer for den kommende 

udvikling. 

3.3.3 Ballerup Kommune: Helhedsplan for Kildedal 

Ballerup Kommune har i marts 2021 udgivet udkast til helhedsplan for Kildedal – 

En by for livet2. Helhedsplanen er i offentlig høring sammen med en tilhørende 

miljøvurderingsrapport3 i perioden fra den 5. maj 2021 til den 30. juni 2021. 

Helhedsplanen skal fastlægge de overordnede rammer for udviklingsprocessen 

omkring Kildedal Station og det generelle formål er at skabe et fælles udgangs-

punkt for det videre arbejde med byudvikling i området. Helhedsplanen indehol-

der ambitioner om at etablere en sammenhængende bydel, som rummer områ-

der til hhv. bolig, erhverv inden for life science, biotech og sundhedsteknologi 

samt blandet bolig og erhverv. Området skal også kunne rumme en bred vifte af 

funktioner, herunder institutioner til børnepasning og uddannelse, detailhandel 

og caféer samt sandsynligvis fritids- og kulturfaciliteter. I forslag til helhedsplan 

for Kildedal placeres ny station og bymidte vest for eksisterende station. Se af-

grænsning af projektområdet i Figur 3-2. 

 
2 Kildedal – En by for livet. Udkast til helhedsplan, marts 2021. Ballerup Kom-

mune og Pension Danmark 
3 Miljøvurdering af forslag til helhedsplan for Kildedal. Miljørapport, marts 2021. 

Ballerup Kommune/COWI. 



 

 

     
 18  MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR EGEDAL KOMMUNE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A230102-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/3_Miljørapport/Egedal Kommune - Miljørapport.docx 

 

Figur 3-2 Projektafgrænsning for Ballerup Kommunes helhedsplan for Kildedal (ud-

snit fra helhedsplanen4). 

Desuden foreslår helhedsplanen, at Kildedals forskellige kvarterer bliver bundet 

sammen af et stort, grønt og fælles byrum, Den grønne korridor. Den skal være 

lige dele bypark, naturområde og intern forbindelse til fodgængere og cykler, 

samt indeholde plads til ophold og aktiviteter for Kildedals beboere og medarbej-

derne fra de forskellige virksomheder. 

I miljøvurderingen af helhedsplanen5 er det angivet, at der inden for helhedspla-

nens område er fundet flagermus, spidssnudet frø og markfirben, som er omfat-

tet af habitatdirektivets bilag IV. Arternes potentielle levesteder kan blive påvir-

ket ved realisering af helhedsplanen.  

 
4 Kildedal – En by for livet. Udkast til helhedsplan, marts 2021. Ballerup Kom-

mune og Pension Danmark 
5 Miljøvurdering af forslag til helhedsplan for Kildedal. Miljørapport, marts 2021. 

Ballerup Kommune/COWI. 
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4 Lovgrundlag og proces for 
miljøvurdering 

Forslag til kommuneplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, jf. lovens § 8, 

stk. 1, nr. 1.  

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. 

Miljøvurderingen vil blive gennemført efter de seks trin som ses i nedenstående 

Figur 4-1: 

 

6. OVERVÅGNING
Gennemførelse af den eventuelt planlagte overvågning af 

Kommuneplanens miljømæssige konsekvenser. 
Overvågningsprogrammet vedtages i forbindelse med den endelige 

vedtagelse 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 Egedal Kommuneplan 2021 og tilhørende miljørapport i 
offentlig høring. Her har offentligheden og berørte myndigheder 

mulighed for at udtale sig.

3. ENDELIG AFGRÆNSNING OG MILJØRAPPORT
Myndigheden udarbejder en miljørapport, der vurderer 

miljøpåvirkningerne af kommuneplanens gennemførelse. Den endelige 
afgrænsning fremgår af miljørapporten, sammen med en beskrivelse af, 

hvordan relevante høringssvar fra berørte myndigheder er inddraget.

2. MYNDIGHEDSHØRING
Høring af berørte myndigheder om foreløbig afgrænsning af 

miljørapportens indhold. Høringen er blevet gennemført i perioden fra 
den 28. maj 2021 til den 11. juni 2021.

1. OFFENTLIGGØRELSE AF PROCESOPLYSNINGER
Myndigheden offentliggør tidligst muligt oplysninger om blandt andet, 
hvordan planen tilvejebringes, hvilke høringer, der gennemføres og 

hvem der kan kontaktes. Oplysningerne er stillet til rådighed på Egedals 
Kommunes hjemmeside.

https://www.egedalkommune.dk/
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Figur 4-1:  Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen. 

     Myndighedsbehandling: Egedal Kommune 

     Høringsperiode 

     Aktuel fase i miljøvurderingsprocessen 

4.1 Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen af miljøemner har været i høring hos berørte myndigheder i peri-

oden fra den 28. maj 2021 til den 11. juni 2021, om bemærkninger til omfanget 

og indholdet af miljørapporten. De hørte myndigheder var nabokommunerne til 

Egedal Kommune: 

› Frederikssund Kommune 

› Allerød Kommune 

› Furesø Kommune 

› Ballerup Kommune 

› Albertslund Kommune 

› Høje-Taastrup Kommune 

› Roskilde Kommune 

Det er er vurderet, at de potentielle miljøpåvirkninger af ændringerne i kommu-

neplanen ikke berører øvrige myndigheder, som f.eks. statslige styrelser, Region 

Hovedstaden eller andre. 

Høringen gav også mulighed for at stille forslag om miljøforhold, der burde bely-

ses og vurderes i miljøvurderingen, og forslag til målsætninger, der også burde 

inddrages i miljøvurderingen. 

Der er ikke indkommet høringssvar fra de berørte myndigheder, og der er derfor 

ikke foretaget ændringer i den foreløbige afgrænsning af miljøemner. 

4.2 Afgrænsning, vurdering og kriterier 

I afgrænsningen er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af gen-

nemførelsen af planens tiltag, identificeret og fastlagt. I det omfang det er mu-

ligt, vil illustrationer, kort, m.v. også blive inddraget i beskrivelsen af indvirknin-

ger på miljøet. 

Det er i afgrænsningsrapporten vurderet, at planforslaget ikke medfører væsent-

lige indvirkninger på følgende miljøfaktorer: jordbund og overfladevand. Efter 

afgrænsning af miljøemnerne, er et rammeområde inden for OSD (område med 
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særlige drikkevandsinteresser) taget ud af planlægningen. Grundvand påvirkes 

derfor ikke og indgår ikke i miljørapporten. 

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 afgrænsningen er det vurderet, at det er følgende elementer i den nye kom-

muneplan, som kan have væsentlige påvirkninger på miljøet: 

› Ny udpegning med tilhørende retningslinjer for områder i risiko for over-

svømmelse og erosion. 

› Udlæg af nye kommuneplanrammer og udvidelser af eksisterende ramme-

områder: B2-55, B2-56, B4-2, BE-2 og BE-38. 

› Ændring af bestemmelser for eksisterende rammeområder: F-2. 

I Tabel 4-1 Error! Reference source not found.Error! Reference source not 

found.Error! Reference source not found.Error! Reference source not 

found.er der oplistet en række kriterier og indikatorer til brug for vurderingen af 

de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger. 

Tabel 4-1: Miljøfaktorer, vurderingskriterier, indikatorer og datagrundlag/metode. 

Miljøfaktor Vurderingskriterier Indikator Datagrundlag/me-

tode 

Biologisk mang-

foldighed, flora 

og fauna 

› Udlæg af rammeområder 

til erhverv samt by- og 

boligudvikling inden for 

naturbeskyttelsesområ-

der. 

› Retningslinjer for eksi-

sterende og kommende 

udpegninger. 

Kvalitativ vurdering 

Befolkningen og 

menneskers 

sundhed 

› Udlæg af nye erhvervs- og 

boligområder, som gene-

rerer trafik 

› Inddragelse af rekreative 

områder 

› Øget/ændret trafik 

› Øget støj 

› Adgangen til rekreative 

områder 

Indledende trafikana-

lyse for Kildedal Nord. 

Kvalitativ vurdering 

Luft og klima › Udlæg af nye erhvervs- 

og boligområder, som ge-

nererer trafik 

› Øget luftforurening Eksisterende luftkvali-

tet. 

Kvalitativ vurdering 

Jordarealer og 

materielle goder 

› Udlæg af nye rammer, 

som omfatter vejbygge-

linje, støjbelastet areal og 

værdifulde landbrugsom-

råder 

› Påvirkning af udlagte 

arealer, udbygnings-

/anvendelsesmulighe-

der. 

 

 

Kvalitativ vurdering 
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4.3 Tilgang og metode i miljøvurderingen 

I de følgende kapitler gennemgås først miljøstatus for de miljøfaktorer, hvor der 

er identificeret en potentiel påvirkning i afgrænsningen. Hvis der er miljøemner, 

hvor det forventes, at der vil ske en væsentlig naturlig udvikling af planens om-

givelser, som har betydning for vurderingen af miljøpåvirkningerne, er denne 

udvikling beskrevet under de enkelte miljøemner og/eller under kumulative ef-

fekter. 

Herefter gennemføres en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang initiativer og 

forslag forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de udpegede miljøfak-

torer. 

Til sidst gennemføres en vurdering af, hvorvidt initiativer og forslag antages at 

fremme eller udgøre en hindring for realisering af de miljø- og naturmålsætnin-

ger, som er beskrevet i internationale, nationale og lokale strategier og hand-

lingsplaner. 

Miljøvurderinger af planer foretages på baggrund af den eksisterende viden og 

balanceres i overensstemmelse med planens detaljeringsniveau. Den aktuelle 

vurdering af forslag til Egedal Kommuneplan 2021 afspejler således planens 

overordnede niveau og vil tage afsæt i det foreliggende planforslag, den eksiste-

rende planlægning og den indledende trafikale analyse, som er gennemført for 

byudviklingen af Kildedal Nord. 

› Udpegning af arealer, som 

skal sikres mod over-

svømmelse og erosion 

› Påvirkning af udviklings-

muligheder og beskyt-

telse af materielle goder 

Kulturarv › Udlæg af nye rammer, 

som omfatter værdifulde 

kulturmiljøer og kultur-

arvsarealer. 

› Påvirkning af kulturmil-

jøer 

Kvalitativ vurdering 

Landskab › Udlæg af ny ramme, som 

omfatter bevaringsvær-

digt landskab og geologi-

ske bevaringsværdier 

› Påvirkning af landskabe-

lige interesser 

Kvalitativ vurdering 
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5 Miljøstatus 

I dette afsnit redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og omkring planom-

rådet. Den aktuelle miljøtilstand er beskrevet ud fra gældende planer, kommu-

nale strategier og politikker. Den eksisterende miljøtilstand danner grundlag for 

miljøvurderingen. 

I 2019 udgjorde indbyggertallet i Egedal Kommune 43.339 borgere, og kommu-

nen udgør et areal på ca. 126 km². Egedal Kommune grænser op mod Frede-

rikssund Kommune, Allerød Kommune, Furesø Kommune, Ballerup Kommune, 

Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune. 

Egedal Kommune er kendetegnet ved de fire stationsbyer Ølstykke Stationsby, 

Stenløse-Ølstykke, Veksø og Smørumnedre, hvor størstedelen af kommunens 

indbyggere bor. Disse stationsbyer er adskilt af grønne arealer samt 10 lands-

byer og nogle mindre bysamfund. I stationsbyerne forekommer størstedelen af 

kommunens byudvikling, handel og offentlig service. 

Egedal Kommune har tre sommerhusområder, som hedder Buresø, Kærvangen 

og Ny Sperrestrup. Disse sommerhusområder skal i henhold til lovgivning og 

landsplandirektiver bevares.  

Egedal Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som benyttes til 

alle områder, hvor befolkningsdata er relevante. Befolkningsprognosen er base-

ret på boligindflytningsplanen for 2019-2030 og anvender lokale samt landsgen-

nemsnitlige data. Ifølge befolkningsprognosen for 2019-20316, forventes folke-

tallet i 2023 at være vokset til 45.213 indbyggere, svarende til en vækst på 

1.874 personer eller 4,3 %. I forhold til tidligere prognoser ventes en lidt lang-

sommere vækst i antal indbyggere. I 2031 ventes folketallet at udgøre 47.509, 

hvilket svarer til forventningerne i den seneste prognose. 

Miljøstatus for de enkelte miljøemner, tager udgangspunkt i de forhold, hvor det 

er vurderet, at forslag til Egedal Kommuneplan 2021 kan have en væsentlig mil-

jøpåvirkning. I Tabel 5-1, er det angivet hvilke nye rammeområder, eller udvi-

delse af rammeområder, som er sammenfaldende med eksisterende planlæg-

ning. 

Tabel 5-1 Oversigt over udlæg af nye kommuneplanrammer i forslag til Egedal Kom-

muneplan 2021, hvor der er et sammenfald med eksisterende planlæg-

ning, udpegninger og lignende. 

Ramme nr. Ramme navn Gældende planlægning 

B2-55 Krogholmvej › Særligt værdifuldt landbrugsområde 

B2-56 Måløvvej › Rekreativt område 

› Bevaringsværdigt landskab 

› Geologiske bevaringsværdier 

 
6 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2019 til 2031. Egedal 

Kommune, 2019 
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› Nationalt geologisk interesseområde 

B4-2 Stenløse Syd › Særligt værdifuldt landbrugsområde 

› Værdifuldt kulturmiljø 

BE-2 Kildedal Syd › Naturbeskyttelsesinteresser 

› Vejbyggelinje 

› Støjbelastet areal 

› Kulturarvsareal 

BE-38 Schæfergården › Vejbyggelinje 

› Kulturarvsareal 

› Værdifuldt kulturmiljø 

5.1 Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna 

I den nordlige del af Egedal Kommune ligger en del af Natura 2000-området    

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, område nr. 139. Ingen af nye eller 

ændrede kommuneplanrammer i forslag til Egedal Kommuneplan 2021 ligger in-

den for Natura 2000-området. 

I Egedal Kommune er der udpeget økologiske forbindelser (spredningskorridorer 

i Egedal Kommuneplan 2017), som skaber sammenhæng mellem naturområ-

derne og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig gennem dyrkede 

og udyrkede områder i det åbne land. Forbindelsernes formål er at sikre biolo-

gisk sammenhæng mellem naturområderne i det åbne land. De økologiske for-

bindelser indgår desuden i udpegningen til Grønt Danmarkskort. 

Den sydlige og vestlige del af det eksisterende rammeområde F-2 er udlagt som 

økologisk forbindelse som et åløb med tilgrænsende lavtliggende arealer (se Fi-

gur 5-1). Udpegningen er en del af ådalene med Veksømosevandløbet, Værebro 

Å og Damvad Å. Inden for den økologiske forbindelse, findes flere arealer med 

beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3. De beskyttede naturty-

per består af eng, mose og sø. 

Inden for området er der tidligere fundet spidssnudet frø og flagermus, der er 

opført på Habitatdirektivets bilag IV og dermed omfattet af direktivets artikel 

127. Det er således et lovkrav, at de pågældende arters ynglesteder og rasteom-

råder ikke ødelægges eller forringes, og at der ved realisering af projektet, når 

en detaljeret lokalplan er vedtaget, tages særlig hensyn til områdets økologiske 

funktionalitet for disse arter. Det er vurderet i forbindelse med tidligere VVM-

redegørelse for projektet inden for Lokalplan 14, at den økologiske funktionalitet 

kan opretholdes ved etablering af afværgeforanstaltninger. 

 
7 Lokalplan 14 – Kildedal ferie- og oplevelsesområde og tillæg nr. 1 til Kommu-

neplan 2009-2021. Egedal Kommune, 2011 
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Figur 5-1 Inden for eksisterende rammeområde F-2 er der udpeget økologiske for-

bindelser i Egedal Kommuneplan 2017 samt flere beskyttede naturtyper. 

Udvidelsen af rammeområde BE-2, som udlægges i forslag til Egedal Kommune-

plan 2021, omfatter i den vestlige del af rammeområdet et areal, som er udlagt 

som naturbeskyttelsesområde i Egedal Kommuneplan 2017 (se Figur 5-2). Na-

turbeskyttelsesområdet er et område med særlige naturbeskyttelsesinteresser 

og er en del af området omkring Gundsømagle Sø. 



 

 

     
 26  MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR EGEDAL KOMMUNE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A230102-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/3_Miljørapport/Egedal Kommune - Miljørapport.docx 

 

Figur 5-2 Naturbeskyttelsesinteresser udpeget i Egedal Kommuneplan 2017 og pla-

cering af udvidelsen af rammeområde BE-2 udlagt i forslag til Egedal Kom-

muneplan 2021. 

5.2 Befolkningen og menneskers sundhed 

5.2.1 Trafik 

Rammeområde F-2, som er udlagt i Egedal Kommuneplan 2017, er omfattet af 

lokalplan 14 fra 20118. I lokalplanen er Kildedal Nord udlagt som ferie- og ople-

velsescenter, som er koblet til det eksisterende vejnet med to rundkørsler på 

Knardrupvej (se Figur 5-3). Der er planlagt 1.615 boliger med i alt 8.560 senge. 

Der forventes 1.800.000 overnatninger og 100.000 dagsgæster om året.  

 

 
8 Lokalplan 14 – Kildedal ferie- og oplevelsesområde og tillæg nr. 1 til Kommu-

neplan 2009-2021. Egedal Kommune, 2011 
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Figur 5-3 Lokalplan 14. Masterplan for lokalplanområdets anvendelse og struktur. 

Knardrupvej løber langs områdets østlige side.  

Med disse forudsætninger er det vurderet, at der vil være en gennemsnitlig tra-

fik på ca. 2.200 biler/døgn i begge retninger tilsammen til og fra området. Tra-

fikken er overvejende orienteret mod syd, hvor der er forbindelse til motorvejen, 

og i mindre grad mod det lokale vejnet mod f.eks. Ganløse og Måløv.  

Den trafikale belastning vil være meget ujævnt fordelt, da der vil være spidsbe-

lastninger i forbindelse med skiftedagene i feriehusene, hvilket som regel er lør-

dage. På ugens øvrige dage vil der være trafik af dagsgæster samt af feriegæ-

ster, som tager på udflugt fra feriehusene.  

Det er vurderet, at der på en lørdag formiddag i spidstimen vil være 824 biler til 

og fra feriecenteret. Disse kører alle ad Knardrupvej, hvor der desuden er en 

trafik på 441 biler/timer med andre turmål. Den samlede spidstimetrafik på 
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Knardrupvej vil dermed være 1.265 biler/time i begge retninger tilsammen, hvil-

ket er væsentligt mindre end vejens kapacitet.  

Der er foretaget kapacitetsberegninger for de involverede kryds og rundkørsler, 

og de viser, at der ikke kan forventes problemer med kødannelser og forsinkel-

ser i vejnettet.  

5.2.2 Rekreative interesser 

Vest og syd for Ganløse er der i Egedal Kommuneplan 2017 udlagt et rekreativt 

areal, bestående af rammeområderne R2-2 og R3-6. Rammeområde B2-56, som 

udlægges med forslag til Egedal Kommuneplan 2021, omfatter en del af det re-

kreative areal R3-6. 

 

Figur 5-4 Rekreative områder udlagt i Egedal Kommuneplan 2017 og placeringen af 

Rammeområde B2-56, som udlægges med forslag til Egedal Kommuneplan 

2021. 
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5.3 Luft og klimatiske faktorer 

De seneste danske beregninger fra august 2019 viser, at luftforureningen i Dan-

mark i perioden 2016-2018 var årsag til gennemsnitligt 4200 for tidlige dødsfald 

årligt. 3000 af de for tidlige dødsfald skyldes kilder til luftforurening i udlandet, 

mens 1200 tilfælde skyldes danske kilder9.  

Den lokale luftkvalitet er således vigtig for menneskers sundhed. Både partikler 

og gasformige emissioner kan være sundhedsskadelige og medføre akutte følge-

virkninger. Det kan være i form af allergi og irritation af næse og luftveje samt 

langtidsvirkninger såsom kræft og hjertekarsygdomme. 

Tabel 5-2 giver et overblik over de baggrundskoncentrationsniveauer for NO₂ og 

PM10 og PM2,5, for området omkring det eksisterende rammeområde F-2 og sam-

menholdt med EU's grænseværdier. Data er baseret på trafiktal fra 2019.  

Tabel 5-2 Overblik over baggrundsniveauer for NO₂, PM10 og PM2,5 omkring ramme-

område F-2. Niveauerne er angivet i intervaller og er tal for 201910. 

 Midlingstid Baggrundsni-

veauer 

Grænseværdi 

NO2 [µg/m3] Årsgennemsnit 11-13 40 

PM10 [µg/m3] Årsgennemsnit 15-16 40 

PM2,5 [µg/m3] Årsgennemsnit 9,5-10 20 

 

Som det fremgår af Tabel 5-2, ligger de modellerede baggrundsniveauer af NO2, 

PM10 og PM2,5 under de grænseværdier, der er fastsat i luftkvalitetsbekendtgø-

relsen. 

5.4 Jordarealer og materielle goder 

5.4.1 Særligt værdifulde landbrugsarealer 

Landbruget i Egedal er karakteriseret af både fuldtids- og deltidsproducenter, 

herunder også virksomheder med frugt og grønt, gartnerier og rideskoler. Land-

bruget spiller en central rolle som forvalter af det åbne land, og udpegningen af 

særligt værdifulde landbrugsområder i kommuneplanen skal være med til at 

sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder. 

En stor del af det åbne land er i Egedal Kommuneplan 2017 udpeget som "Sær-

ligt værdifulde landbrugsområder". Målet er at bevare de store landbrugsflader, 

der præger det åbne land og sikre de landskabelige, kulturhistoriske og natur-

mæssige værdier, der er karakteristiske for det åbne land i kommunen. 

 
9 Sundhedsstyrelsen: Luftforurening - Sundhedsstyrelsen 
10 Luften på din vej. DCE 

https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/luftforurening
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Det nye rammeområde B2-55 og udvidelsen af rammeområde B4-2 omfatter 

arealer, som er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde (se Figur 5-5).  

 

Figur 5-5 Særligt værdifuldt landbrugsområde udpeget i Egedal Kommuneplan 2017 

og placeringen af rammeområde B2-55 og B4-2 udlagt i forslag til Egedal 

Kommuneplan 2021. 

Inden for udpegningen til særligt værdifuldt landbrugsområde ligger en arealre-

servation til en ny afkørsel fra Frederikssundmotorvejens forlængelse og en om-

lægning af Krogholmvej mod syd. 

5.4.2 Vejbyggelinje og støjbelastet areal 

Omkring Tværvej, syd for Kildedal Station, er der pålagt en vejbyggelinje på 25 

meter fra vejens midte. Vejbyggelinjer skal generelt sikre, at der er mulighed for 

at udvide vejen til en større bredde eller til at lave andre ændringer af hensyn til 

trafikken. På denne måde undgås det, at værdifulde byggerier mv. opføres tæt 

på vejen, og i værste fald skal nedrives, hvis vejen på et tidspunkt skal udvides. 
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Det nye rammeområde BE-38, Schæfergården, og udvidelsen af rammeområde 

BE-2, Kildedal Syd, omfatter arealer, hvor der er pålagt byggelinje (se Figur 

5-6). 

 

Figur 5-6 Vejbyggelinje omkring Tværvej og støjbelastet areal omkring jernbanen 

samt placering af Rammeområde BE-38 og BE-2 i forslag til Egedal Kom-

muneplan 2021. 

Den nyudlagte del af rammeområde BE-2 Kildedal Syd omfatter et areal i den 

nordlige del af rammeområdet, som i Egedal Kommuneplan 2017 er udpeget 

som støjbelastet areal med togstøj over 55 dB (se Figur 5-6).  

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner er 64 dB for bo-

ligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer) og 

offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.) samt 69 dB for liberale erhverv m.v. 

(hoteller, kontorer)11. 

 
11 Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner. Miljøstyrel-

sen, 2007 
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5.4.3 Oversvømmelse og erosion 

Planlovens regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion 

trådte i kraft den 1. februar 2018 og stiller krav om etablering af afværgeforan-

staltninger og hvorvidt det planlagte område vurderes at være udsat for over-

svømmelse og erosion. Planlovens regler gælder, når kommuner planlægger for 

nye byområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller æn-

dret arealanvendelse mv12. 

Egedal Kommune har i forbindelse med Handlingsplan for klimatilpasning fra 

2013 udarbejdet en kortlægning af risiko for oversvømmelse. Der blev ud fra 

kortlægningen udpeget 33 risikoområder, hvor kortlægningen viser, at der be-

regningsmæssigt er størst risiko for oversvømmelse. Kortlægning af risikoområ-

derne er baseret på en samlet vurdering af de tre elementer; Oversvømmelse af 

kloakerede ejendomme, oversvømmelse fra vandløb samt oversvømmelse af 

lavninger. 

 

Figur 5-7 Oversigt over områder i risiko for oversvømmelse. Egedal Kommune, 

2013. 

I forbindelse med kommuneplan 2021-2025 er det vurderet, at kortlægningen 

fra 2013 fortsat danner et retvisende grundlag. 

Egedal kommune har ingen kyststrækninger og er ikke udsat for problematikker 

vedrørende erosion og materialetransport som følge af strøm- og bølgepåvirk-

ning fra havet. Tangbjerg, nord for Jyllinge, er dog udsat for oversvømmelsesri-

siko fra kyst i forbindelse med forhøjet vandstand i Roskilde Fjord. 

 
12 Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Er-

hvervsstyrelsen, november 2020 – 2. version. 
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5.5 Kulturarv, herunder kirker og deres 

omgivelser 

Inden for Egedal Kommune har Slots- og Kulturstyrelsen udpeget flere områder 

som kulturarvsareal, som er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte for-

tidsminder. Kulturarvsarealer kan være af national og regional betydning, og er 

en indikator for, at der er væsentlige fortidsminder i et aktuelt område. Kultur-

arvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan indeholde fredede fortidsminder. 

Inden for kulturarvsarealerne skal bygherrer være opmærksomme på, at der er 

væsentlige fortidsminder, og at det kan være hensigtsmæssigt at revurdere an-

lægsarbejdet, så fortidsminderne bevares på stedet. Derved kan bygherrens 

omkostninger til de arkæologiske undersøgelser reduceres. 

I den nordøstlige del af Smørumnedre er der udpeget et kulturarvsareal af inter-

national betydning. Området omkring Kong Svends Høj er det højeste i Smørum 

og meget fundrigt. Bopladsspor fra alle forhistoriske perioder er dokumenteret. 

Smørumområdet var efter alt at dømme en rig bygd i bronzealderen. I forbin-

delse med højen er der konstateret en kogegruberække. Bebyggelsesspor fra 

jernalderen er rigt repræsenteret både som regulære gårdsanlæg og ved fundet 

af en rig gravplads fra 4. århundrede.13 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den fredede rundhøj, Kong Svends Høj, 

er i Egedal Kommuneplan 2017 desuden udpeget som areal med kulturhistorisk 

bevaringsværdi. 

Sydvest for Smørumnedre er der i Egedal Kommuneplan 2017 udpeget et værdi-

fuldt kulturmiljø, som kirkeomgivelse til Smørumovre Kirke, som ligger ca. 1,5 

km mod sydvest. Værdifulde kirkeomgivelser er udpeget omkring de gamle 

landsbykirker, og skal sikre indsigten til kirkerne, samspil med omgivelserne 

samt oplevelsen af kirkerne som monumenter i landskabet. 

Rammeområde BE-2 og BE-38 i forslag til Egedal Kommuneplan 2021 omfatter 

arealer, som er udlagt til værdifuldt kulturmiljø i Egedal Kommuneplan 2017 og 

kulturarvsarealet udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen (se Figur 5-8). 

 
13 Databasen Fund og Fortidsminder: Kong Svends Høj. Kroppedal Museum 
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Figur 5-8 Værdifuldt kulturmiljø udlagt i Egedal Kommuneplan 2017 og kulturarvs-

areal udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen samt placeringen af rammeom-

råde BE-2 og BE-38 i forslag til Egedal Kommuneplan 2021. 

I det åbne land syd for Ølstykke og Stenløse er der i Egedal Kommuneplan 2017 

udpeget et større værdifuldt kulturmiljø, som omfatter Værebro Å området. Der 

er udpeget 10 områder som værdifulde kulturmiljøer, der i særlig grad skal be-

skyttes og formidles. Områderne er udpeget på baggrund af deres potentiale for 

formidling af kommunens udvikling fra oldtiden til i dag.   

Værebro Å-området rummer spor fra oldtiden. Slettelandet ned mod Værebro 

Ådal var med sin sammensætning af biotoper et egnet sted for områdets første 

mennesker at bosætte sig. Her var dybe vige, hvor man kunne skjule sig, godt 

fiskevand og jagtdyr i skovene.  

Udvidelsen af rammeområde B4-2 i forslag til Egedal Kommuneplan 2021 omfat-

ter et areal udlagt som værdifuldt kulturmiljø i Egedal Kommuneplan 2017 (se 

Figur 5-9). 
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Figur 5-9 Værdifuldt kulturmiljø udlagt i Egedal Kommuneplan 2017 og placeringen 

af udvidelsen af rammeområde B4-2 i forslag til Egedal Kommuneplan 

2021. 

5.6 Landskab 

Den geologiske dannelse af is og afsmeltning har formet terrænet i Egedal med 

karakteristiske tunneldale, morænebakker og brede ådale, der rummer store 

landskabelige og oplevelsesmæssige værdier. 

En stor del af det åbne land i Egedal Kommune, er udpeget som "Bevaringsvær-

digt landskab". Målet er at beskytte og sikre de bevaringsværdige landskaber, 

hvilket sker gennem udpegning af værdifulde landskaber og inddeling i seks for-

skellige landskabskarakterområder. De seks landskabskarakterområder afspejler 

hver især forskellige sammenhængende landskabstyper, og skal sikre, at land-

skabernes særegne og unikke karakter styrkes og udvikles. 
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Omkring Ganløse er landskabet Tunneldale ved Ganløse og Slagslunde, Damvad 

Å, landmark udpeget som bevaringsværdigt landskab, som en del af det større 

landskabskarakterområde Ganløse Tunneldalslandskab. Landskabsværdierne er 

især knyttet til tunneldalenes markante terrænformer og de visuelle sammen-

hænge på langs og på tværs af disse. Selve Ganløse Tunneldal, nord og øst for 

Ganløse By, er desuden omfattet af en arealfredning, der har til formål at bevare 

det markante istidslandskab. Der er ikke udpeget nogen "Større sammenhæn-

gende landskaber" inden for kommunen. 

Hele den nordlige del af Egedal Kommune er udlagt til nationalt geologisk inte-

resseområde, som en del af Farum Naturpark, der ud over Egedal Kommune 

strækker sig over kommunerne Hillerød, Frederikssund, Allerød og Furesø. Den 

del af det geologiske interesseområde, som ikke omfatter byområder, er i Ege-

dal Kommuneplan 2017 ligeledes udpeget som område med geologiske beva-

ringsværdier.  

Det nye rammeområde B2-56, som udlægges i den syd-østlige del af Ganløse i 

forslag til Egedal Kommuneplan 2021, ligger inden for udpegningen til beva-

ringsværdigt landskab og geologiske bevaringsværdier (se Figur 5-10). 
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Figur 5-10 Bevaringsværdigt landskab, geologiske bevaringsværdier og placering af 

rammeområde B2-56, som udlægges med forslag til Egedal Kommuneplan 

2021.  
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6 Miljøvurdering 

Miljøvurderingen omfatter de miljøpåvirkninger, som følger af ændringerne af 

kommuneplanen. Det vil sige, at det i afgrænsningen er vurderet, om de nye 

retningslinjer, rammer m.m. som indføres med Kommuneplan 2021 kan med-

føre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den gældende Kommuneplan 

2017.  

6.1 Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna 

Anvendelsen af rammeområde F-2 Kildedal Nord, ændres, så der gives mulighed 

for 6-700 boliger. Det er vurderet i forbindelse med det tidligere projekt inden 

for rammeområdet, at den økologiske funktionalitet for spidssnudet frø og fla-

germus kan opretholdes ved etablering af afværgeforanstaltninger. Ændringen 

fra primært ferieboliger til helårsboliger kan medføre en mere intensiv bebyg-

gelse af arealet og mere trafik (se afsnit 6.2.1), som kan påvirke bilag IV-arter 

negativt inden for arealet. Den konkrete placering og omfang af bebyggelsen 

kendes ikke endnu, men ved senere lokalplanlægning og gennemførelse af et 

projekt, vil det skulle sikres, at den økologiske funktionalitet kan opretholdes. 

Inden for de udpegede økologiske forbindelser, må der jf. retningslinjer for natur 

i Egedal Kommuneplan 2017, ikke foretages ændringer, som overskærer spred-

ningskorridorer og dermed forringer forbindelsernes biologiske værdi uden, at 

der sikres kompenserende foranstaltninger. Adgangsvejen til området sker ad 

Knardrupvej, og der må derfor forventes en forbindelse på tværs af den økologi-

ske forbindelse, for at opnå adgang til den vestlige del af rammeområdet. Place-

ring og udformning af interne adgangsveje kendes ikke endnu, men hvis de øko-

logiske forbindelser overskæres, skal der etableres kompenserende foranstalt-

ninger. 

Herudover, må tilstanden ikke ændres, hvis det forringer eksisterende forhold 

eller reducerer muligheden for at skabe levesteder for det naturligt hjemmehø-

rende dyre- og planteliv, og der må som hovedregel kun planlægges eller gen-

nemføres byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af 

landbrug, skovbrug og fiskeri inden for de udpegede områder. 

De udpegede arealer rummer desuden flere beskyttede naturtyper, hvor tilstan-

den ikke må ændres. 

Samlet set, er der en potentiel væsentlig negativ påvirkning af bilag IV-arter, 

økologiske forbindelser og beskyttede naturtyper ved ændring af bestemmel-

serne inden for rammområde F-2. Udlægget indeholder ikke bestemmelser om 

at friholde naturarealerne inden for rammeområdet for bebyggelse, og der er 

derfor en væsentlig påvirkning ved at ændre anvendelsen af F-2. 

Rammeområderne BE-2 omfatter arealer, der er udpeget som naturbeskyttel-

sesområde (naturområde) i Egedal Kommuneplan 2017. Som udgangspunkt, må 

der kun planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg, der er erhvervsmæs-

sigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri inden for de 
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udpegede områder. Herudover må tilstanden eller arealanvendelsen ikke æn-

dres, hvis det forringer eksisterende forhold eller reducerer muligheden for at 

skabe levesteder for det naturligt hjemmehørende dyre- og planteliv. 

Området udlægges til blandet by, som ikke er tilknyttet driften i det åbne land. 

Der indgår ikke rammebestemmelser om at friholde naturbeskyttelsesområdet 

for byggeri eller infrastruktur/belægning i tilknytning til byggeriet. Udlægget af 

BE-2 er dermed ikke i overensstemmelse med udpegningen til naturbeskyttel-

sesområde.  

6.2 Befolkningen og menneskers sundhed 

6.2.1 Trafik 

Ændringen af rammeområde F-2 Kildedal Nord vil generere trafik, da rammeom-

rådet 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. Den ændrede anvendelse kan medføre et ændret trafik-

mønster og en ændret påvirkning af de eksisterende veje i området, i forhold til 

den hidtil planlagte anvendelse. 

Det er vurderet, at der vil blive genereret 4.875 ture pr. dag i begge retninger 

tilsammen til og fra området, hvilket er over dobbelt så meget som i den nuvæ-

rende lokalplan. Til gengæld er trafikken mere jævnt fordelt hen over ugen, fordi 

der er tale om boligrelateret trafik i modsætning til den nuværende lokalplan, 

hvor området er ferieboliger med store skiftedage.  

I det nye scenarie ligger spidsbelastningen om eftermiddagen, hvor der i den 

travleste time forventes i alt ca. 730 biler/time i begge retninger tilsammen.  

For at kunne afvikle denne trafik skal forbindelsen til Knardrupvej enten være et 

signalreguleret kryds eller to separate tilslutninger, hvoraf den sydligste er en 

rundkørsel eller et signalreguleret kryds.  

Trafikken til og fra området vurderes overvejende at være orienteret mod syd, 

hvor der er forbindelse til Frederikssundmotorvejen og i mindre grad mod det lo-

kale vejnet.  

Ændringen af anvendelsen af rammeområde F-2 har derfor en væsentlig påvirk-

ning af trafikforholdene, idet trafikken fordobles i forhold til en realisering af de 

gældende planforhold. Realisering af rammeområdet forudsætter en ændring af 

Knardrupvej, som for den eksisterende lokalplan. Ved efterfølgende lokalplan-

lægning, og sandsynligvis miljøkonsekvensvurdering af det projekt, som realise-

res inden for rammeområdet, vil der skulle gennemføres yderligere trafikale 

analyser. 

 

Udlæg af boliger inden for de to nye rammeområder B2-55 i den sydlige del af 

Ølstykke og B2-56 i den sydlige del af Ganløse, kan ligeledes medføre en lokal 
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trafikstigning på de omkringliggende veje. Vejadgangen til de to nye boligområ-

der er ikke fastlagt i forslag til Egedal Kommuneplan 2021. 

 

For B2-55 vurderes det, at der er kapacitet på Krogholmvej til at håndtere den 

øgede trafik, hvis adgang til boligområdet etableres herfra. Hvis adgangsvejen 

planlægges nordfra via det eksisterende parcelhusområde omkring Nordmanner-

vej/Skuldelevvej, kan der være en væsentlig trafikal påvirkning af lokalområdet.  

 

For B2-56 vurderes det, at der er kapacitet på Måløvvej til at håndtere den 

øgede trafik, hvis adgang til boligområdet etableres herfra. Hvis adgangsvejen 

planlægges vestfra via det eksisterende parcelhusområde, som en forlængelse 

af Bakken/Ganløseparken, kan der være en væsentlig trafikal påvirkning af lo-

kalområdet. 

 

Adgangsveje og eventuelle afhjælpende foranstaltninger fastlægges i forbindelse 

med efterfølgende lokalplanlægning af rammeområderne og den konkrete på-

virkning, kan derfor først vurderes i forbindelse med lokalplanerne. 

 

Forøgelsen af trafik fra by- og boligfunktioner i de tre udlagte rammeområder, 

B2-55, B2-56 og F-2, vil medføre en tilsvarende forøgelse af trafikstøj i lokalom-

råderne.  

6.2.2 Rekreative interesser 

Det nye rammeområde B2-56, som udlægges i den sydlige del af Ganløse til bo-

ligbebyggelse, omfatter et mindre areal udlagt til rekreativt område. Den plan-

lagte anvendelse til boligområde i form af rækkehuse og parcelhuse er ikke i 

overensstemmelse med udlægget til rekreativt område. Det nye boligområde 

udlægges dog i tilknytning til eksisterende bebyggelse mod nord og vest, og ud-

gør en afrunding af bystrukturen. Det vurderes, at der ikke vil være en væsent-

lig påvirkning af de rekreative interesser ved inddragelse af arealet. 

Det nye rammeområde B2-55 i den sydlige del af Ølstykke, udlægges umiddel-

bart syd for et beskyttet naturområde (sø og mose), som anvendes rekreativt af 

lokale beboere. Anvendelse af rammeområdet til yderligere bebyggelse kan på-

virke adgangen til området, men efterfølgende lokalplanlægning kan indeholde 

foranstaltninger for at opretholde adgangen. 

6.3 Luft og klimatiske faktorer 

Den lokale luftkvalitet vil blive påvirket i forbindelse med en stigning i biltrafik-

ken, som følge af ændringen af anvendelsen inden for rammeområde F-2 Kilde-

dal Nord. Det er vurderet, at ændringen medfører en fordobling af trafikken til 

og fra området (se afsnit 6.2.1), og dermed vil der også være en stigning i luft-

forureningen. 

Området ligger inden for den del af Storkøbenhavn, hvor der er en væsentlig 

forhøjet luftforurening, men dog under de vejledende grænseværdier. Ramme-

området er beliggende i det åbne land, hvor der ikke er øvrige væsentlige kilder 

til luftforurening, og der vil derfor være gode spredningsforhold. Det vurderes, 
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at den øgede trafik ikke vil give anledning til en lokal luftforurening, som over-

stiger de grænseværdier, som er fastsat i luftkvalitetsbekendtgørelsen (se Tabel 

5-2). 

Med ændringen af områdets anvendelse vil der være en mere jævn fordeling af 

trafikken, som også kan mindske forekomsten af helt lokale, tidsbegrænsede 

perioder med højere luftforurening. 

6.4 Jordarealer og materielle goder 

6.4.1 Særligt værdifulde landbrugsområder 

Det nye rammeområde B2-55 og den nye del af rammeområde B4-2, som begge 

udlægges i den sydlige del af henholdsvis Ølstykke og Stenløse, omfatter arealer 

udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.  

Rammeområde B2-55 er ca. 16.000 m² og udlægges til seniorbofællesskab i 

form af tæt-lav rækkehuse og åbent-lav parcelhuse. Området forventes at 

rumme 20-25 boliger samt fælleshus. Den nye del af rammeområde B4-2 er en 

udvidelse på ca. 11.100 m² af det eksisterende rammeområde, som er udlagt til 

boligområde med bebyggelsesprocent på 40, en maksimal bygningshøjde på 12 

meter og maksimalt 3 etager. 

B2-55 udlægges som en afrunding af den eksisterende byafgrænsning mod 

Krogholmvej og udvidelsen af B4-2 udlægges som udfyldning mellem to eksiste-

rende rammeområder udlagt til byformål. 

Landbrugsområderne skal, jf. retningslinjer for særligt værdifulde landbrugsom-

råder i Egedal Kommuneplan 2017, søges opretholdt til landbrugsformål. Når 

landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg mv. skal 

der i kommune- og lokalplanlægning i videst muligt omfang tages hensyn til 

landbrugsmæssige forhold. 

Med udlægget af de to nye rammeområder, kan den landbrugsmæssige drift 

ikke opretholdes inden for områderne, når de er bebygget efter rammebestem-

melserne. Der vil derfor blive udtaget et landbrugsareal og adgangen til disse 

som et naturmæssigt materielt gode forsvinder. Begge arealer ligger i kanten af 

udpegningen til værdifuldt landbrugsområde, og udpegningerne vil derfor ikke 

medføre en opsplitning af de sammenhængende landbrugsarealer.  

Ved etablering af en ny afkørsel fra Frederikssundmotorvejens forlængelse og 

omlægning af Krogholmvej, vil landbrugsområdet blive yderlige opdelt. Arealet 

nord for den nye vej, hvor B2-55 er beliggende, vil efterfølgende ikke være op-

lagt at anvende til landbrugsmæssig drift. 

Udlæg af rammeområde B2-55 og udvidelsen af B4-2 er ikke i overensstem-

melse med de eksisterende udpegninger til særligt værdifuldt landbrugsområde i 

Egedal Kommuneplan 2017, men en udtagning af arealerne fra 



 

 

     
 42  MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR EGEDAL KOMMUNE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A230102-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/3_Miljørapport/Egedal Kommune - Miljørapport.docx 

landbrugsområde vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af det samlede 

landbrugsområde, som udpegningen skal sikre.  

6.4.2 Vejbyggelinje og støjbelastet areal 

Rammeområdet BE-38, Schæfergården, og udvidelsen af rammeområde BE-2, 

Kildedal Syd omfatter begge et mindre areal med vejbyggelinje. BE-38 er 

15.000 m² og udlægges til bolig i form af tæt-lav. Bebyggelsesprocenter maksi-

malt 50 og bygningerne må være op til 2 etager og 10 meter bygningshøjde. 

BE-2 udvides med 45.700 m², som udlægges til blandet by, som den eksiste-

rende kommuneplanramme. 

Som udgangspunkt, må boliger og øvrige bygninger inden for de to rammeom-

råder ikke placeres inden for vejbyggelinjen. Arealerne med vejbyggelinje udgør 

en meget lille del af områderne og det vurderes, at rammeområderne godt kan 

udnyttes med den planlagte anvendelse uden at placere bygninger inden for vej-

byggelinjen. Den konkrete placering af byggefelter fastlægges i forbindelse med 

efterfølgende lokalplanlægning af områderne, hvor placeringen i forhold til vej-

byggelinjen kan vurderes nærmere. 

Den nyudlagte del af rammeområde BE-2, Kildedal Syd, omfatter et areal i den 

nordlige del af rammeområdet, som i Egedal Kommuneplan 2017 er udpeget 

som støjbelastet areal med togstøj over 55 dB. BE-2 udlægges til blandet by, 

som kan omfatte både boliger, offentlige formål og erhverv. 

Det fremgår af retningslinjerne for støj i Egedal Kommuneplan 2017, at der ved 

udlæg af nye arealer til støjfølsom anvendelse, skal foretages en vurdering af 

støj fra blandt andet jernbaner, og at det skal sikres, at Miljøstyrelsens vejle-

dende grænseværdier for støj kan overholdes i planområdet. 

Inden for støjkonsekvensområdet (se Figur 5-6) må der ikke planlægges for ny 

støjfølsom anvendelse, medmindre planen samtidigt fastlægger bestemmelser 

om foranstaltninger til sikring af, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 

for støj og vibrationer i området kan overholdes. 

Udvidelse af kommuneplanramme BE-2 i forslag til Egedal Kommuneplan 2021 

indeholder ikke bestemmelser om placering eller udformning af bygningerne, 

som kan sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibratio-

ner i området kan overholdes. Der kan således være en væsentlig støjpåvirkning 

af de boliger og opholdsarealer, som etableres tættest på jernbanen. Udlægget 

er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplans udpegning af 

støjkonsekvensområder. 

Ved efterfølgende planlægning skal lokalplanen, jf. retningslinjer for støj i Egedal 

Kommuneplan 2017, indeholde bestemmelser om afskærmning m.v. til sikring 

af, at støjen på de primære opholdsarealer ikke overskrider miljøstyrelsens vej-

ledende grænseværdier for støj. Der skal i lokalplanen redegøres for placeringen 

af de primære opholdsarealer. 
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6.4.3 Oversvømmelse og erosion 

Inden for de 33 udpegede risikoområder (se Figur 5-7) må der, jf. retningslinjer 

for områder i risiko for oversvømmelse og erosion i forslag til Egedal Kommune-

plan 2021, ikke planlægges for ny bebyggelse eller anlæg med mindre bebyg-

gelse og anlæg kan sikres mod oversvømmelse. Der kan stilles krav om nær-

mere undersøgelser af oversvømmelsesrisikoen og om etablering af afværgefor-

anstaltninger mod oversvømmelse som forudsætning for ibrugtagen af nye byg-

ninger og anlæg. 

Retningslinjerne kan begrænse mulighederne for etablering af bebyggelse og øv-

rig udvikling som følge af øgede krav til klimatilpasning. Ved etablering af byg-

ninger, kan der være en forøgelse af anlægsomkostningerne, fordi bygninger in-

den for disse skal sikres mere end ved etablering uden for risikoområderne. Ud-

pegningen kan samtidig beskytte de materielle goder mod skader fra oversvøm-

melse og derfor have en positiv påvirkning på sikring af de investeringer, som 

bebyggelsen udgør. 

De nye kommuneplanrammer, som udlægges med forslag til Egedal Kommune-

plan 2021, omfatter alle arealer, som er kortlagt med risiko for oversvømmelse 

inden for rammeområdet. Inden for rammeområde B2-56 er der store terræn-

forskelle, som kan forøge risikoen for oversvømmelse yderligere.  

Det fremgår derfor af de enkelte rammer, at det skal sikres, at der kun etableres 

nye bygninger og anlæg, såfremt de kan sikres mod oversvømmelse og såfremt 

de ikke medfører yderligere risiko for oversvømmelse inden for området. I for-

slag til Egedal Kommuneplan 2021, er det således håndteret, at der skal gen-

nemføres foranstaltninger, ved bebyggelse inden for at undgå oversvømmelser. 

De konkrete tiltag kan sikres ved efterfølgende lokalplanlægning, hvor omfanget 

af påvirkningen kan vurderes inden for de enkelte rammeområder.  

For ændringen af rammeområde F-2 kan det betyde, at der ved etablering af 6-

700 boliger skal iværksættes yderligere tiltag, for at sikre bygningerne mod 

oversvømmelse. Øget afledning af regnvand fra kommende tagflader og en øget 

befæstelsesgrad kan, i kombination med de kortlagte risikofaktorer, medføre 

yderligere risiko for oversvømmelser. 

Samlet set, kan oversvømmelser i forbindelse med skybrud og vandstandsstig-

ninger have store negative indvirkninger på ejendomsværdi og andre materielle 

goder i form af skader på bebyggelse og anlæg. Nye retningslinjer til sik-

ring af bebyggelse og anlæg mod skader fra oversvømmelse og erosion kan der-

for reducere de negative konsekvenser, og vurderes at have en positiv påvirk-

ning på de materielle goder. Den konkrete effekt af retningslinjerne kan først 

vurderes nærmere i forbindelse med den efterfølgende detailplanlægning, når 

det er fastlagt hvor bebyggelsen placeres og hvordan foranstaltningerne mod 

oversvømmelse gennemføres. 
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6.5 Kulturarv, herunder kirker og deres 

omgivelser  

Rammeområde BE-38, Schæfergården, ved Tværvej omfatter arealer, der i Ege-

dal Kommuneplan 2017 er udlagt som værdifuldt kulturmiljø, udpeget som kir-

keomgivelser til Smørumovre Kirke. En del af BE-38 og udvidelsen af BE-2, Kil-

dedal Syd, er desuden udpeget som kulturarvsareal af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Inden for de udpegede, værdifulde kirkeomgivelser i det åbne land må der, jf. 

Egedal Kommuneplan 2017, som udgangspunkt kun planlægges for og gennem-

føres byggeri, anlæg og skovplantning, hvis det ikke forringer oplevelsen af 

samspillet mellem kirke, landskab og landsbymiljø, herunder særligt oplevelsen 

af kirken som et markant enkeltelement i landskabet. 

BE-38 er placeret øst for Tværvej og omfatter den yderste spids af kulturmiljøet 

omkring Smørumovre Kirke. Rammeområdet udlægger boliger med en maksimal 

højde på 10 meter. Det vurderes, at udlæg til boliger inden for rammeområdet 

ikke vil forringe oplevelsen af kirkelandskabet, på grund af placeringen bag ved 

Tværvej. 

Udlæg af BE-38 og udvidelsen af BE-2 inden for kulturarvsarealer, betyder, at 

der er øget sandsynlighed for fund af fortidsminder ved gravning i området. Den 

intensive bymæssige anvendelse af arealerne, betyder, at der vil skulle etable-

res bygninger og graves på en stor del af rammeområderne. Udnyttelsen af 

rammeområde BE-2 vil betyde, at hele det kulturarvsareal, som er udpeget om-

kring Kong Svends Høj, efterfølgende vil være omdannet til bymæssig bebyg-

gelse.  

Rammeområde B4-2, Stenløse Syd, udvides til at omfatte et område, der i Ege-

dal Kommuneplan 2017 er udlagt som værdifuldt kulturmiljø, som en del af Væ-

rebro Å området.  

Inden for de udpegede kulturmiljøer i det åbne land skal værdifulde, kulturhisto-

riske strukturer og enkeltelementer, jf. Egedal Kommuneplan 2017, beskyttes 

og styrkes og ny bebyggelse og anlæg tilpasses harmonisk i forhold til disse. 

Herudover, skal områdets karakter, visuelle udtryk og oplevelsesmuligheder be-

skyttes og styrkes. Som udgangspunkt må nyt byggeri, tekniske anlæg og æn-

dret arealanvendelse kun finde sted såfremt det kan indpasses uden at forringe 

områdets eksisterende karakter, visuelle udtryk samt oplevelsesmuligheder. 

Rammeområdet omfatter en lille del af kulturmiljøet og udlægget udgør en ud-

fyldning mellem to byudviklingsområder. Det vurderes, at omdannelsen til by-

område ikke vil forringe områdets kulturhistoriske strukturer. 

De nye rammeområder B2-56 og BE-2 er udlagt, så de omfatter en mindre del 

af fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring to gravhøje, som ligger uden for ram-

meområderne. Det vil blive sikret i den videre planlægning, at der ikke etableres 

bebyggelse eller gennemføres terrænændringer inden for fortidsmindebeskyttel-

seslinjen. 
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6.6 Landskab 

Det nye rammeområde B2-56, som udlægges i den syd-østlige del af Ganløse 

ligger inden for et areal, der i Egedal Kommuneplan 2017 er omfattet af udpeg-

ning til både bevaringsværdigt landskab og geologiske bevaringsværdier samt 

udpeget som nationalt geologisk interesseområde. 

Rammeområdet er ca. 6.500 m² og udlægges til seniorbofællesskab i form af 

tæt-lav rækkehus i ét plan. Området forventes at rumme 21-23 boliger samt 

fælleshus. 

Inden for de værdifulde landskabsområder må der jf. retningslinjer for landskab 

og geologi i Egedal Kommuneplan 2017, ikke ske ændringer, som forringer eller 

slører landskabets værdifulde karaktertræk eller forringer muligheden for at op-

leve disse. Der må som hovedregel kun planlægges eller gennemføres byggeri 

og anlæg i de særligt værdifulde landskabsområder, der er erhvervsmæssigt 

nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Bygninger og anlæg skal 

placeres og udformes med særlig hensyntagen til opretholdelse af landskabets 

karakter og oplevelsesmuligheder samt befolkningens adgang. 

 

Inden for det nationalgeologiske interesseområde, må der som hovedregel kun 

opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften 

af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller bygninger og anlæg, som ikke slører eller 

forringer oplevelsen af de særlige landskabsdannelser. 

Det nye rammeområde er placeret i tilknytning til eksisterende byområde både 

mod nord og vest og arealet udgør en afrunding af bykanten i den sydøstlige del 

af Ganløse. Den planlagte anvendelse til boliger er ikke tilknyttet den erhvervs-

mæssige brug af det åbne land og er derfor, som udgangspunkt ikke i overens-

stemmelse med retningslinjerne for udpegningen som værdifuldt landskabsom-

råde. Området er meget kuperet og bebyggelse inden for rammeområde B2-56, 

vil sandsynligvis kræve terrænregulering. Omfanget af terrænregulering vil blive 

fastlagt i forbindelse med lokalplanlægning og den konkrete påvirkning kan der-

for først vurderes ved senere planlægning. Arealet ligger dog uden for det ka-

rakteristiske tunneldalslandskab og placeringen af boliger i ét plan vil ikke sløre 

eller forringe oplevelsen af de geologiske landskabsdannelser eller landskabets 

karakter. 

Umiddelbart øst for rammeområdet ligger en fredet gravhøj. Rammeområdet er 

placeret uden for beskyttelseszonen, men der kan være en visuel påvirkning, 

hvis bebyggelsen skærmer for indkig til gravhøjen. Senere lokalplanlægning kan 

eventuelt sikre sigtelinjer og bebyggelsens indpasning i landskabet. 

Udlæg af rammeområde B2-56 er således ikke i overensstemmelse med de eksi-

sterende udpegninger til bevaringsværdigt landskab og geologiske bevarings-

værdier i Egedal Kommuneplan 2017, men en udtagning af arealerne fra land-

skabs- og geologiudpegning vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af 

det samlede landskabsområde, som udpegningerne skal sikre og beskytte. 
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6.7 Kumulative effekter 

Det nye rammeområde BE-38 Schæfergården og udvidelsen af BE-2 Kildedal 

Syd ligger umiddelbart syd for byudviklingsområdet Kildedal i Ballerup Kom-

mune. Herudover ligger rammeområde F-2 umiddelbart nord for helhedsplanens 

område. 

De identificerede potentielle miljøpåvirkninger af de tre rammeområder i forslag 

til Egedal Kommuneplan 2021, kan medføre kumulative effekter med de miljø-

påvirkninger, som helhedsplanen for Kildedal medfører. Især påvirkningen af po-

tentielle levesteder for bilag IV-arter, kan forøges, når de fire byudviklingsområ-

der betragtes samlet. Der vil således være tale om et større sammenhængende 

areal, hvor byudvikling kan fortrænge beskyttede arter, og der vil samlet set 

være et større areal, hvor der fremover ikke vil kunne udvikles sammenhæn-

gende naturområder eller levesteder for beskyttede arter. Anvendelsen af områ-

derne til byformål medfører en generel intensivering af menneskelig aktivitet i 

området, herunder anlægsarbejder, bløde trafikanter og øvrig færden i området 

samt en forøgelse af støj-, lys- og luftpåvirkninger, som yderligere vil kunne på-

virke natur og biodiversitet. 

Ved fuld udbygning af de udlagte rammeområder i Egedal Kommune samt hel-

hedsplanen for Kildedal i Ballerup Kommune, vil der være en kumulativ trafikal 

påvirkning af det lokale vejnet, hvor de fire områder vil generere trafik på de 

samme veje: Knardrupvej/Kildedalsvej/Tværvej og Måløv Byvej. Det er forelø-

bigt vurderet for de enkelte planområder, at der er tilstrækkelig kapacitet på de 

berørte veje, men den samlede påvirkning vil skulle vurderes i forbindelse med 

efterfølgende lokalplanlægning af områderne. 

Rammeområderne F-2, BE-2 og BE-38 ligger ikke inden for landskabsudpegnin-

ger i Egedal Kommune, men grænser op til områder med udpegninger af beva-

ringsværdige landskaber, også i nabokommunerne Ballerup og Furesø. Områ-

derne ligger herudover i tilknytning til det åbne land, hvor der kan være gene-

relle landskabelige interesser. Ved fuld udbygning af alle fire områder, vil der 

være en visuel sammenhæng mellem områderne, som vil fremstå som en sam-

let bebyggelse på tværs af kommunegrænsen.  

Der kan derfor, sammen med helhedsplanen for Kildedal i Ballerup Kommune, 

være en samlet påvirkning af landskabelige værdier og visuelle forhold, som 

ikke er reguleret på kommuneplanniveau, og som derfor vil skulle vurderes i for-

bindelse med den efterfølgende lokalplanlægning og/eller ved realisering af kon-

krete projekter. 
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7 Miljømålsætninger 

I afgrænsningsrapporten er det vurderet, hvilke miljøbeskyttelsesmål, som er 

relevante for planen.  

I Tabel 7-1 gennemgås de målsætninger, som ikke allerede er omfattet af den 

øvrige miljøvurdering, og det vurderes om planen tager hensyn til disse mål og 

andre miljøhensyn.  

Ved en gennemgang af lovgivninger, strategier og handlingsplaner, der kan 

tænkes at indeholde målsætninger og retningslinjer relevante for bedømmelsen 

af miljøpåvirkninger, er følgende målsætninger blevet kortlagt som relevante for 

miljøvurderingen. 

Tabel 7-1 Målsætninger for miljøpåvirkninger. 

Emne Målsætninger Vurdering 

Internationale 

målsætninger: 

 

FN's 17 verdens-

mål 

 

› Verdensmål for bæredygtig udvikling: 

› Delmål 11.3.: "Inden 2030 skal byudvik-

ling gøres mere inkluderende og bære-

dygtig, og kapaciteten til en inddra-

gende, integreret og bæredygtig bolig-

planlægning og forvaltning i alle lande 

skal styrkes." 

› Delmål 11.4.: "Indsatsen for at bevare 

og beskytte verdens kultur- og naturarv 

skal styrkes". 

› Kommuneplanen beskriver 

øvrige indsatser for bæredyg-

tighed, hvor der er fastsat 

konkrete indsatser for bære-

dygtig byudvikling. Udlæg af 

et nyt boligområde inden for 

F-2, kan gøres mere bære-

dygtigt med gennemførelse af 

konkrete tiltag. 

› Udlæg i kommuneplanen ind-

drager både natur- og kultur-

arvsarealer til byudvikling. På-

virkningen er dog vurderet 

ikke at være væsentligt nega-

tiv for de udpegede områder. 

Nationale strate-

gier 

 

Klimaprogram 

2020 

 

 

› EU-forpligtelser og danske forpligtelser om 

70 % reduktion af drivhusgasudledning 

frem mod 2030 

› Tiltagene i kommuneplanen 

påvirker ikke direkte drivhus-

gasudledning, men ved udlæg 

af et nyt boligområde inden 

for F-2, genereres øget trafik, 

som vil have en afledt påvirk-

ning. 
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Lokale strategier 

 

Planstrategi 2019 

›  

› Byrådets strategi for kommunens fremti-

dige udvikling. Fokus er på fællesskab, ud-

vikling og ansvarlighed for miljøet. 

› Kommuneplanen er en ud-

møntning af planstrategien og 

er i overensstemmelse med 

de besluttede fokusområder. 
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8 Afværgeforanstaltninger 

Det fremgår af miljøvurderingsloven, at miljørapporten skal indeholde oplysnin-

ger om planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse, og så vidt muligt op-

veje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet ved planernes 

gennemførelse. 

Der er i miljøvurderingen af forslag til Egedal Kommuneplan 2021 ikke identifi-

ceret væsentlige miljøpåvirkninger, hvor der er behov for at etablere særlige af-

værgeforanstaltninger. Der etableres/gennemføres derfor ikke afværgeforan-

staltninger, som følge af vedtagelse af kommuneplanen. 
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9  Overvågning 

I henhold til miljøvurderingslovens § 12, stk. 4 skal miljørapporten indeholde en 

beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væ-

sentlige indvirkninger på miljøet ved planens gennemførelse i overensstemmelse 

med regler fastsat i medfør af § 14. Overvågningen kan eksempelvis gennemfø-

res for at kunne træffe hensigtsmæssige afhjælpende foranstaltninger. Eksiste-

rende overvågningsordninger kan anvendes. 

De tiltag, som muliggøres med kommuneplanforslaget vurderes ikke i sig selv at 

medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke behov for sær-

skilt overvågning. Eventuelle påvirkninger vil blive overvåget af kommunen i for-

bindelse med den efterfølgende planlægningsproces. 


