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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en plan for den fremtidige udvikling af et geo-
grafi sk afgrænset område i kommunen. 

Der skal altid udarbejdes lokalplan, inden der foretages væsent-
lige ændringer af et område, f.eks. større bygnings- eller anlægs-
arbejder. Lokalplan udarbejdes også, når det er nødvendigt for at  
kommuneplanen kan gennemføres, eller når kommunen ønsker 
at sikre en særlig udvikling i et område.

Lokalplaner er opbygget af en redegørelsesdel og en bestem-
melsesdel samt kortbilag. Redegørelsen er en beskrivende tekst 
mens bestemmelsesdelen er udformet som lovtekst. 

Lokalplanens bestemmelser er bindende for grundejerne i om-
rådet. Det betyder, at ny anvendelse, bebyggelse eller andre  
ændringer i lokalplanområdet, skal være i overensstemmelse 
med lokalplanens bestemmelser. Byrådet kan dog dispensere 
til mindre betydende afvigelser fra planen.

Lokalplanen medfører ikke handlepligt og nuværende, lovlige 
forhold i området kan fortsætte uændret, uanset hvad der står 
i lokalplanen. 

Inden byrådet kan vedtage en lokalplan, skal der udarbejdes et 
lokalplanforslag, som sendes i offentlig høring. 

Høringsperioden fastlægges normalt til 4 uger, men kan nedsæt-
tes til 2 uger for planer af mindre betydning. Byrådets beslutning 
om fastlæggelse af høringsfrister, som er kortere end 8 uger, 
kan påklages til planklagenævnet. 

Efter høringsperiden behandler byrådet planforslaget sammen 
med alle de indkomne bemærkninger og tager stilling til, om 
planforslaget skal vedtages endeligt, og om der i den forbindelse 
skal foretages ændringer af planen. 

Vedtagelsestidspunkt og høringsfrist for denne lokalplan fi ndes 
bagerst i planen.
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Lokalplanens placering i Egedal 
Kommune: Rød cirkel.

Lokalplanens delområder, hvor 
der fastlægges bindende be-
stemmelser for område A1, B 
og C.

Lokalplanen afgrænses som vist på fotoet, samt på kortbilag 1.

Lokalplanens baggrund og formål

Byudviklingsområdet Egedal By omfatter med en størrelse på 84 
ha det største stationsnære byudviklingsareal i regionen. Egedal 
By indeholder fem forskellige bykvarterer, som skal udvikles 
over en årrække. 

Lokalplanområdet omfatter en del af det sydligste bykvarter, 
og planlægges med bebyggelse af forskellig karakter, der er 
tilpasset omgivelserne. Området skal kunne rumme funktioner 
som boliger, erhverv, offentlig og privat service samt kulturelle 
og rekreative tilbud.

Byrådet vedtog i august 2018, at der skulle placeres 78 pleje-
boliger i området. Da den gældende rammelokalplan 20 ikke 
giver mulighed for at bygge boliger, er nærværende lokalplan 
udarbejdet for at ændre på anvendelsesmuligheden.

Lokalplanen har til formål at fastlægge den overordnede struk-
tur for kvarteret, så det sikres, at de landskabelige kvaliteter 
styrkes, og at kvarteret kan rumme varieret boligbebyggelse, 
samt at fastlægge principper for håndtering af regnvand, støj 
og trafi k i området. 

Lokalplanen fastlægger bindende og detaljerede bestemmelser 
for to storparceller syd for Dam Holme, for det rekreative område 
og for støjafskærmning (område A1, B og C som vist på kortbi-
lag 2). For den resterende del af byudviklingsområdet er planen 
en rammelokalplan, som skal følges op med mere detaljerede 
lokalplaner, før der kan bygges.

Egedal Station

B

A2

A1

A3

C
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Lokalplanens område og zonestatus
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Stenløse- Ølstykke
og er en del af det stationsnære område i Egedal By.

Lokalplanens område har et areal på i alt 8 ha, heraf udlægges
ca. 5,5 ha til bebyggelse og byudvikling, mens ca. 2,5 ha udlæg-
ges til rekreativt område. Hele planområdet forbliver i byzone.

Områdets udvikling 

Det samlede nye byudviklingsområde Egedal By er i rammelo-
kalplan 20 fra 2010 organiseret som fem by-kvarterer med hver 
sin karakter adskilt af den grønne fl etning, som er et grønt fæl-
lesområde, der fl etter sig ind mellem kvartererne og forbinder 
disse med landskabet.

De to sydligste kvarterer, tidligere kaldet Campus og Er-
hvervscampus, var i rammelokalplan 20 planlagt med større 
fritliggende bygningsvolumener, placeret i et sammenhængende 
offentligt tilgængeligt byrum. Campus er planlagt anvendt til 
uddannelsesinstitutioner, forskning og administrativt erhverv. 
Erhvervscampus er planlagt som et egentligt erhvervsområde. 
Det er disse to bykvarterer, der er udarbejdet en ny strukturplan 
for, med brede anvendelsesmuligheder. 

Strukturplan for Egedal By Syd

Der har ikke været den forventede efterspørgsel efter at udnytte 
de muligheder, som lokalplan 20 giver. Dertil skal der etableres 
78 nye plejeboliger, og derfor er der blevet udarbejdet en ny 
strukturplan for de to bykvarterer Campus og Erhvervscampus.

Strukturplanen fastlægger syv pejlemærker for området, der 
har fokus på at skabe en sund bydel: Området skal give øget 
folkesundhed, skabe nye fællesskaber, forbinde den nye og 
den eksisterende by, gøre Egedal By til en grønnere by, ind-
arbejde cirkulære ressourcekredsløb, sikre høj fl eksibilitet og 
skabe synergier og driftsfordele. 

Strukturplanen fastholder placeringen af det sammenhængen-
de offentligt tilgængelige grøntområde, og introducerer andre 
bebyggelsestyper som punkthuse, karré-lignende bebyggelse 
samt klyngehuse, der kan anvendes til beboelse. Bebyggelsen 
forholder sig til de eksisterende landskabselementer som bak-
ken og søen samt vejforbindelserne.

Campus

Erhvervs-
campus

Den urbane
stationsby

Håndværkerbyen

Landskabesbyen

Landskabstræ

Landskabstræk

Landskabstræk

Landskabstræk

Diagram, der viser den sam-
lede bydel med de 5 kvarterer.

Diagram, der viser den grønne 
fl etning.
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Eksisterende forhold

Området er i dag dyrket mark, hvoraf et mindre område bruges til 
midlertidig parkering. Et område er delvist anlagt som rekreativt 
grønt område, hvor der er et vandhul og en beplantet bakke.

Lokalplanområdet er placeret mellem det blandede byområde 
Maglevad og Stationsområdet i Egedal By. Det afgrænses mod 
syd af Frederikssundsvej, som på det meste af strækningen 
langs planområdet ligger under terræn.  Mod vest afgrænses 
planområdet af jernbanens højtliggende tracé og bebyggelsen 
i Stationsområdet. Mod nord afgrænses planområdet af Dam 
Holme. 

Landskabet indenfor lokalplanområdet består af en lille bakketop 
med skråning mod nord og øst. Herfra er der kig ud over det 
åbne landskab mod nord. Fra Frederikssundsvej er der kig ind i 
planområdet i det sydligste hjørne.

Kig mod Maglevad.

Strukturplanen skitserer et bykvarter bestående af klynger af tættere 
bebyggelse i et grønt område med stiforbindelser og et regnvandsbas-
sin. lokalplanens område er markeret med rød.

Terrænspring mod Frederiks-
sundsvej.

Kig mod Stationsbyen.
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Lokalplanens indhold

En varieret og mangfoldig bydel med fokus på fællesskaber 
og nærhed til rekreative områder.

Bebyggelse, fællesarealer og grønne områder er planlagt fl ek-
sibelt med henblik på, at der kan opstå nye sammenhænge, 
fællesskaber og synergier, og fl ere borgere får glæde af de 
samme faciliteter. 
Området inddeles i fem delområder. Område A1, A2 og A3 
planlægges til bebyggelse. Her gives mulighed for etablering 
af forskellige typer bebyggelse, som med deres organisering, 
størrelse og fælles gårdhaver, er med til at styrke muligheden 
for, at der kan opstå fællesskaber. Område B udgør en del af 
det rekreative landskab, som binder kvarteret sammen med 
resten af Egedal by og Maglevad med stisystemer, aktivi-
tetsmuligheder, små skovklynger og sølandskaber. 
Område C planlægges til etablering af støjskærm, støjvold og 
parkering samt ikke-støjfølsom bebyggelse, som parkerings-
huse, område for storskrald og byttecentral. 

Området har blandede anvendelsesmuligheder og kan indeholde 
både boliger, erhverv, offentlig og privat service, institutioner 
samt rekreative tilbud for at skabe et varieret og mangfoldigt 
kvarter. Området kan indeholde erhverv indenfor miljøklasse 1-2 
som kontor, servicererhverv som klinikker, kontorer, frisører samt 
hotel- og restauration.

Område A1 - Moderne karréer mod Dam Holme

Dette område omfattes af den byggeretsgivende del af lokalpla-
nen. Området bebygges med karré-lignende bygninger placeret 
tæt ved vejene, som danner en kant mod omgivelserne og 
omkranser et fælles gårdrum. Plejeboligerne placeres i dette 
delområde og kan bidrage med udadvendte aktiviteter centralt 
placeret i kvarteret og samtidigt med god adgang til både vej og 
rekreative arealer. For at sikre en langsigtet planlægning, reserve-
res areal til udvidelsesmuligheder i tilknytning til plejeboligerne.

Hovedparten af bebyggelsen kan være op til 3 etager, men kan 
i kortere stræk forhøjes til 4 etager. Der kan bygges op til en 
bebyggelsesprocent på 130. I hver karré etableres et fælles gård-
rum med havepræg. Her kan også etableres nyttefunktioner som 
cykelparkering, redskabsskure og affaldshåndtering mv.

Referencer for bebyggelses-
typologi for A1. Øverst: JAJA 
architects - boliger ved bæk-
ken. Nederst: Tømmergården, 
samme arkitekt.

Illustration af be-
byggelsestypologi-
en i A1, som danner 
et fælles gårdrum 
og placerer sig med 
lille afstand til veje.

B

A2

A1

A3

C

A
Delområder

Blandet byområde

Støjafskærmning 
og parkering

Rekreativt område

Delområde nummer
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Område A2 - åbne klynger på bakken

Området bebygges med klynger, som hver består af 3-4 byg-
ninger placeret omkring et fælles gårdrum. Den åbne bebyggel-
sesstruktur gør det muligt at tilpasse bygningerne individuelt til 
terrænet. Der kan bygges op til 6 etager og op til en bebyggel-
sesprocent på 130 på hver ejendom. Den sidste klynge nærmest 
Maglevad må dog maksimalt bygges op til 3 etager. Dette for at 
bebyggelsen skal trappe ned i skala mod Maglevad. Indenfor en 
klynge varieres etagehøjden, som vist på nedenstående 
illustration.

Område A3 - punkthuse ved søen

Bebyggelsen består af punkthuse, der vender sig ud mod det 
rekreative delområde B og vandhullet med udgangspunkt i udsigt 
til alle. Den samlede punkthusbebyggelse spiller op imod sta-
tionsområdet og det åbne land mod nord i kraft af sit volumen. 
Der kan bygges op til 6 etager og op til en bebyggelsesprocent på 
130. Punkthusenes etageareal reduceres fra 2.-3. sals højde, så 
der opstår terrasser eller skrå facader, som vist på nedenstående 
illustration. Punkthusene placeres omkring et offentligt tilgæn-
geligt fælles strøg med havepræg. Erhverv placeres i bygninger 
mod hovedadgangsvejen. 

Illustration af bebyggel-
sestypologi for klyngehuse 
i A2. Bebyggelsen samler 
sig i et tæt fællesskab 
omkring en klynge af byg-
ninger. Den danner en 
løsere defineret ramme 
omkring fællesskabet og 
fremhæver terrænet.

Bebyggelsestypologi 
for punkthuse Punkt-
husene danner  et 
fællesskab omkring 
naturen. Bygninger-
ne placerer sig i det 
store landskab med 
udgangspunkt i udsigt 
til alle.

Referencer for bebyggelsesty-
pologi for A2. Øverst: Vand-
kunsten - PH-parken. Nederst: 
Henning Larsen, Vinge.

Referencer for bebyggelsesty-
pologi for A3. CF-Møller - 
Timber town.
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Reference: Hovedstiforbindelse

Reference: Regnvandsbassin.

Reference: Aktivitetspunkt.

Eksempel på rekreativ udnyt-
telse af voldanlæg.

Område B - den grønne fl etning

Område B er en del af den grønne fl etning, som er en landskabs-
park, der binder alle kvartererne i Egedal By sammen internt, 
og Egedal By sammen med Maglevad. 

Landskabsparken er med til at videreføre strukturplanens fokus 
på at skabe en sund bydel. Delområdet  kombinerer landskabe-
lige elementer, som skovklynger, lunde, eng og søer med rekrea-
tive funktioner som stier og opholdssteder, der giver mulighed 
for fælles sociale aktiviteter samt motion. 

Tilgængeligheden for alle befolkningsgrupper til det grønne 
vægtes højt, og derfor etableres et net af stier gennem lokal-
planområdet samt en gennemgående hovedsti. Hovedstien skal 
binde den grønne fl etning i Egedal by Syd sammen med den 
rekreative sti langs kanten af Stationsområdet.

Der kan etableres aktivitetspunkter som f.eks. udekøkken med 
fælles spisepladser, legeplads, en platform til at fi ske med fi -
skenet fra i regnvandsbassinet og siddepladser langs hovedstien  
for at skabe mødesteder og liv i kvarteret.

Der udlægges areal til opsamling og forsinkelse af regnvand, 
så der udledes mindst muligt vand til recipienten og for at 
skabe balance i regnvandsregnskabet. Areal til regnvandsop-
samling udnyttes som rekreativt element samt til at under-
støtte et mangfoldigt dyre- og planteliv ved at tilbyde våde 
biotoper af forskellig karakter.

Området udformes, så det understøtter et rigt dyre- og plan-
teliv ved at variere jordbundsforhold, beplantning og vanddyb-
der.

Område C - Støjskærm og parkeringshuse
Hele lokalplanområdet er støjbelastet, og den primære støjkilde 
er trafi kken på Frederikssundsvej. Derfor skal der i område C 
etableres støjforanstaltninger, som nedbringer støjniveauet 
i området til under grænseværdien i en højde på op til 1.5 m 
over terræn. Støjforanstaltningen kan bestå i en jordvold, en 
støjskærm eller parkeringshuse med støjabsorberende funktion 
i op til to dæk. Uanset den præcise udformning af eventuelle 
anlæg, skal området gives et overordnet grønt præg i form af 
beplantning. 

Der kan etableres en støjvold med en højde på op til 4 meter, 
men kan på et punkt forhøjes til 5 meter, hvis det tjener et re-
kreativt formål.  Volden anlægges med en hældning på 1:2 mod 
Frederikssundsvej og en variation af 1:2-1:2,5 mod boligbebyg-
gelsen. Volden anlægges med beplantning, ramper og terrasser, 
så den opnår rekreativ kvalitet.
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Øverst: Støjvold. 
Principsnit i 1:500, der viser en 4 m høj støjvold udformet med lige 
sider og plateau til ophold.

Nederst: Støjskærm
Principsnit i 1:500, der viser en 4 m høj støjskærm og princip for 
etablering af parkeringspladser med grønne rabatter langs støjskærm 
og hovedadgangsvej.

P

Principsnit

Delområde C

Der kan etableres støjskærme, hvis der med disse kan opnås 
en bedre disposition af området, som for eksempel at frigive 
plads til parkering på terræn. Parkering på terræn kan etab-
leres i sektioner, indrettet med grønne, beplantede rabatter 
mellem hver sektion.

Der kan også etableres parkeringshuse i område C med op til 
to dæk. Parkeringshuse skal fungere som støjskærm, og kan 
enten indbygges i jordvold eller etableres med en væg mod 
Frederikssundsvej, som er støjabsorberende. Samtidig skal 
væggen have arkitektonisk kvalitet i struktur, materialevalg 
eller belysning.

I delområde C kan der desuden etableres bygninger til håndte-
ring af storskrald, byttecentral eller lignende. 

Frederikssundsvej Støjvold Hovedadgangsvej Bebyggelse

Frederikssundsvej Støjskærm Parkering Hovedadgangsvej Bebyggelse
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Trafi k og parkering

Området trafi kforsynes fra Dam Holme og ad en fælles hoved-
adgangsvej. Vejen forsyner op mod 500 boliger, og er planlagt 
som en trafi kåre, der tager hensyn til bløde trafi kanter, sådan 
at vejforløbet er varieret, hastigheden for biler er lav, vejrum-
met indrammes af træer, og bebyggelsen punktvis ligger tæt 
på vejen, så den ikke virker øde.

Hovedadgangsvejen etableres med indsnævringer for at sikre 
lav hastighed. Vejprofi let består af to vejbaner, cykelbaner og  
fortov samt en fl exzone, hvor der skal plantes træer, anlægges 
parkeringspladser samt evt. fi lterbede til at rense vejvand.

Parkering i delområde A1 kan etableres på terræn. Parkering til 
delområde A2 og A3 etableres i delområde C på de støjbela-
stede arealer langs Frederisundsvej og S-toget.

Ubebyggede arealer

De ubebyggede arealer fremstår som overvejende grønne 
områder og etableres med varierende grad af privathed. Fast 
belægning reduceres til det nødvendige, og brydes af træer, 
grønne rabatter og bede.

Delområde B etableres som en offentligt tilgængelig landskabs-
park og fremstår som et ekstensivt plejet areal med rekreative 
og let tilgængelige stier, et vandhul og aktivitetspunkter, som 
henvender sig til det brede publikum.

Område C etableres ligeledes som et offentligt tilgængeligt 
grønt område, hvor en evt. støjvold udformes, så den har 
rekreativ kvalitet og der plantes træer og buske, som fremhæ-
ver terrænet. Eventuel parkering på terræn etableres i mindre 
sektioner og med grønne rabatter, som plantes til med træer 
og bunddække.

De ubebyggede fællesarealer indenfor område A1, A2 og A3 
fremstår som en fortsættelse af den grønne fl etning med åbne, 
offentligt tilgængelige, ekstensivt drevne arealer beplantet med 
lunde.

Hvis der i grundejerforeningen opstår et ønske om at etablere 
aktiviteter, som f.eks. en klippet græsplæne, nyttehaver, høn-
sehold, mindre boldbaner, pladser til borde og bænke, legered-
skaber, el. mindre pavilloner, kan dette etableres indenfor fritlig-
gende afgrænsede arealer, som kan indhegnes med ensartede 
levende hegn.

Bebyggelsernes gårdrum og gangstrøg etableres som semipri-
vate opholdsrum med havepræg, der kan indeholde opholdsfaci-
liteter samt fællesfunktioner som cykelparkering, redskabsskure 

Reference til ubebyggede fæl-
lesarealer indenfor område A1, 
A2 og A3: træer, sti og høje 
urter

Reference til bebyggelsernes 
gårdrum og gangstrøg: Træer 
plantet tæt på bebyggelse.
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og affaldshåndtering mv.

Der er mulighed for at etablere altaner eller anlægge private 
haver eller terrasser ind mod de fælles gårdanlæg eller ud mod 
omgivelserne op til 4 m fra facaden. 

Lokalplanens forhold til anden lovgivning og plan-

lægning 

Fingerplan 2019

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med landsplan-
direktivet Fingerplan 2019, der gælder for hovedstadsområdet. 
Lokalplanområdet ligger i det ydre storbyområde, som er ud-
peget i fi ngerplanen. Her må Egedal kommune udlægge ny 
byzone, så længe der tages hensyn til infrastruktur og kollektiv 
trafi kbetjening. Lokalplanen bygger på, at de eksisterende veje i 
nærområdet udnyttes. Den stationsnære placering gør det muligt 
at bruge kollektiv transport.

Der skal fastsættes en rækkefølge for al byudvikling af regional 
betydning. Lokalplanen vurderes at have regional betydning.

Kommuneplan 2017
Området er i Kommuneplan 2017 beskrevet som en del af kom-
munens store, nye hovedcentrum, der tænkes udviklet i området 
mellem Stenløse Station og Egedal Station.

Det fremgår af rækkefølgebestemmelserne, at området kan 
planlægges, når stationsbyen er planlagt. Stationsbyen er 
lokalplanlagt og i gang med at blive udbygget. 

Kommuneplanen udpeger desuden området som stationsnært 
byudviklingsområde.

Området skal anvendes til bolig- og erhvervsformål med mu-
lighed for privat og offentlig service, institutioner, forenings- og 
fritidsformål som naturligt kan indpasses i området.

Det fremgår af rammeteksten, at området planlægges med 
større fritliggende bygningsvolumener, der placeres i et sam-
menhængende offentligt tilgængeligt byrum.

Efter konkretisering og detaljering af lokalplanen, er der opstået 
behov for at justere afgrænsningen af BE-5 og R1-3, for at sikre 
et gennemgående rekreativt areal i området. BE-5 justeres for 
at passe til det rekreative område. Derfor er der udarbejdet et 
nyt kommuneplantillæg  04 sideløbende med lokalplanen. 

BE-5

R1-3

Kommuneplanrammer.
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Lokalplan

Området er  omfattet af lokalplan 20 for Egedal By. Nærværende 
lokalplan afl øser denne indenfor det berørte område.

Energi og Varmeforsyning

Lokalplanområdet ligger indenfor forsyningsområde for Egedal
Fjernvarme.

Samtidig tinglyses også krav om, at bebyggelse på grunden skal 
opføres som lavenergibyggeri i bygningsreglementets til enhver 
tid gældende bedste energiklasse. Disse to krav understøtter
hinanden, idet tilslutning til fjernvarmeforsyning tæller positivt
ved beregning af energikravene i bygningsklasse 2020.

Kravene har til formål at sikre det lavest mulige energiforbrug
samt den samfundsmæssigt set mest hensigtsmæssige varme-
forsyning i området, idet alternativerne - jordvarme, solvarme og
varmepumper ikke vurderes at være hensigtsmæssige i forhold
til områdets tætte, bymæssige bebyggelse.

Drikkevand og grundvand

Lokalplanområdet ligger indenfor forsyningsområdet til Ølstykke
Vandværk.

Området er omfattet af ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
i Frederikssund Syd og Ølstykke”. Der er i indsatsplanen ikke
initiativer som vil medføre begrænsninger eller restriktioner for
lokalplanområdet.

Området er udpeget som område med særlige drikkevandsin-
teresser (OSD).

Nedsivningskapacitet. 
Målinger viser, at der 
er bedst mulighed for 
nedsivning på toppen af 
bakken (markeret med 
gul og rød). 
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Spildevand

Husholdningsspildevandet afl edes via kloak til rensningsanlæg.
Regnvand, som ikke udnyttes eller håndteres indenfor storparcel-
lerne, ledes i rør og/ eller åbne render ud til den grønne fl etning,
hvor det forsinkes og nedsives.

Regnvandshåndtering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der blevet 
foretaget en undersøgelse af nedsivningspotentialet i området. 
Undersøgelserne viser, at der inden for lokalplanområdet er arealer, 
hvor der er gode muligheder for nedsivning, hvilket betyder, at der 
er mulighed for, at noget overfl adevand i området nedsives.
 
Der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen sideløbende med 
lokalplanen hvor området planlægges separatkloakeret, og der 
stilles krav til forsinkelse af regnvand. Der planlægges for, at 
tag- og overfl adevand i videst muligt omfang nedsives, hvor 
det er muligt. Hvis det bliver nødvendigt, kan regnvand ledes til 
vandhullet i område B, som lokalplanen giver mulighed for at ud-
vide til at kunne modtage og forsinke regnvand fra området. Det 
betyder, at vandhullet kan omklassifi ceres til et regnvandsbassin.

Lokalplanen stiller krav om, at regnvand fra tage, der ikke
udformes som grønne tage, tagterrasser eller parkering, skal
opsamles til anvendelse ved wc-skyl, tøjvask m.v. Tagvandet
kan også opsamles til havevanding eller udnyttes til rekreative
anlæg indenfor ejendommen, der hvor der er mulighed for dette.

Klimatilpasning

Planområdet ligger på en bakke, som mod nord, øst og syd 
skråner ned mod Dam Holme og grønne arealer. Byområdets 
veje og ubebyggede arealer indrettes derfor således, at de ved 
skybrud kan afl ede regnvandet til delområde B, hvorved risikoen 
for oversvømmelser indenfor byområdet kan minimeres. Ved 
skybrud og langvarige regnhændelser vil regnvand fra plan-
området og den grønne fl etning løbe over Dam Holme og ned 
til Stenløse Å.

I lokalplanen indarbejdes lokale løsninger for klimatilpasning. For 
at øge fordampning og nedsivning i området, lægger lokalplanen 
op til, at fast belægning reduceres til det nødvendige, og at øvrige 
arealer fremstår grønne og tilplantede med lunde af træer. Det 
forventes, at regnvandet indenfor nogle år vil kunne udledes til 
et nyt sø- og vådområde, der anlægges øst for Egedal By.

Affaldshåndtering

Affaldshåndtering reguleres af den gældende affaldsbekendtgø-
relse samt Egedal Kommunes Regulativ for husholdningsaffald 
og Regulativ for erhvervsaffald. Det nuværende regulativ
fastlægger, at husholdningsaffald skal sorteres i 6 forskellige
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fraktioner. Placering af materiel skal overholde de retningslinjer, 
som er fastsat af Egedal Kommune.

Lokalplanen stiller desuden krav om, at der etableres et over-
dækket areal til opsamling af storskrald og evt. byttecentral, 
enten mindre arealer integreret i bebyggelsen eller i et fælles i 
delområde C.

Støj og vibrationer

Ifølge planloven må støjbelastede områder kun udlægges til støj-
følsom anvendelse, herunder boligformål, hvis det ved etablering
af støjdæmpende foranstaltninger sikres, at støjen på indendørs
og udendørs opholdsarealer overholder miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for trafi kstøj.

Der er gennemført en beregning af støjbelastningen fra trafi k på
de eksisterende veje og den planlagte fortsættelse af Dam 
Holme gennem den nordlige del af Egedal By. Heraf fremgår 
det, at støjniveauet fra vejtrafi k vil være over grænseværdierne 
for støjfølsomme formål i hele lokalplanområdet.

På den baggrund fastlægger lokalplanen, at der skal etableres 
støjskærmende foranstaltninger langs Frederikssundsvej. En 
støjskærm på 4m vil sikre de primære udendørs opholdsarealer 
mod støj. 

Der er foretaget beregning af støjniveauet på en planlagt frem-
tidig bebyggelse i området. Beregningerne viser, at støjniveauet 
vil være over 58 dB på facaderne ud mod henholdsvis Frederiks-
sundsvej og Dam Holme selvom der etableres en støjvold. Derfor 
skal der etableres facadeisolering på etagebebyggelse, så støj-
niveauet overholder gældende krav til det indendørs støjniveau.

Der må gerne etableres supplerende udendørs opholdsarealer i
form af mindre altaner, forhaver m.v. ud mod vejene.

Jernbaner påvirker ligeledes omgivelserne med støj og desuden
med vibrationer. Derfor må der ifølge miljøstyrelsens vejledning
om støj og vibrationer fra jernbaner ikke etableres ny bebyggelse
til støjfølsom anvendelse indenfor en afstand af 25 m fra nærme-
ste spormidte og de vejledende støj – og vibrationsgrænser skal
overholdes. Lokalplanen stiller krav om, at ny boligbebyggelse
overholder respektafstanden til jernbanen.

Der kan opføres bebyggelse til andre formål - f.eks. parkerings-
hus, erhvervsbebyggelse m.v. indenfor afstandszonen, såfremt
det i forbindelse med byggesagsbehandlingen kan dokumente-
res, at det tilladte vibrationsniveau kan overholdes.

Øverst: Støjberegninger viser, 
at hele området er støjbelastet 
over grænseværdien.

Nederst: Støjberegninger viser, 
at med en 4 m høj støjskærm, 
kan en stor del af området 
støjsikres.

Lden [dB(A)] - 1,5 m.o.t.

 <= 48
48 < <= 53
53 < <= 58
58 < <= 63
63 < <= 68
68 < <= 73
73 <  
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Miljøklasser

Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhverv af typer,
som naturligt kan indpasses i et boligområde uden at medføre 
gener for omgivelserne. Det kan være kontor, liberalt erhverv,
service, hotel- og restaurationsvirksomhed eller lignende. Inden 
for lokalplanområdet må der etableres virksomheder i klasse 1 
og 2 i henhold til den klassifi cering af virksomheder, der fi ndes 
i Håndbog om miljø og planlægning.

Museumsloven (fortidsminder og sten- og jorddiger)

Museumsloven fastlægger, at hvis man ved gravearbejder støder
på fortidsminder af nogen art, skal arbejdet straks standses i det
omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal anmeldes til
det lokale arkæologiske museum (Kroppedal Museum).

Kroppedal Museum har gennemført arkæologiske undersøgelser
i store dele af området, og har fundet mange bebyggelsesspor,
primært fra ældre jernalder. I den resterende del af området
anbefales det, at der foretages arkæologiske undersøgelser i
god tid inden der iværksættes gravearbejder. I modsat fald kan
fund af fortidsminder medføre en arbejdsstandsning, indtil de
arkæologiske udgravninger er foretaget, dog højst op til ét år.

Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektiv, Natura 2000 m.v.

Vandhullet i delområde B er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3. Der må ikke foretages ændringer, herunder f.eks. graves, 
drænes, tilledes vand, eller terrænreguleres uden forudgående 
tilladelse/dispensation. Der skal i forbindelse med dispensation 
fra naturbeskyttelseslovens § 3 udarbejdes en naturplejeplan 
for regnvandsbassinet.

Det er muligt at friarealer med græseng og blomstereng på sigt 
vil blive omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, afhængigt af 
den fremtidige pleje af arealerne og vegetationens udvikling. 

Der er forud for lokalplanenes udarbejdelse foretaget en grundig 
undersøgelse af faunaen i det eksisterende vandhul. Der blev 
ikke registreret nogen ynglende padder – herunder paddearter 
omfattet af habitatdirektivets Bilag IV. 

Det nærmeste Natura 2000 område ligger 3,8 km nord for lokal-
planområdet.  Det er EF-habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov. Det vurderes, at lokalplanen ikke 
kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, og kommunen 
skal derfor ikke foretage en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets påvirkninger.

Matr. 4et

1:2.500

Graverender
Signaturer

Hus
Foreslåede felter til udgravning

Grube
Ildgrube
Grube med keramik
Brønd

Kortet viser placering af fund 
samt de felter, som udgraves i 
efteråret 2019.
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Servitutter

Det fremgår af  ledningsservitut nr. 23793 af den 16.11.71, at 
tiltag som byggeri og beplantning, der hindrer adgang til Ø50 
ledningen, forudsætter at servitutten afl yses og ledningen fl yttes. 

Det fremgår af deklaration af den 23.09.59, at der ligger en  Ø30 
ledning til at lede vejens overfl adevand til vandløb.

Det fremgår af bestemmelser, som er pålagt ejendommen ved 
udbygning af banestrækningen mellem Ballerup og Frederiks-
sund, bl.a. at der ikke må opføres oplagspladser og bygninger 
indenfor 10 m fra nærmeste spormidte eller træer, master mm, 
som kan vælte og skade køreledningerne.

Tilladelser fra andre myndigheder

Udgravninger, opfyldninger eller anbringelse af materiel eller 
materialer i en sådan nærhed af infrastrukturforvalterens om-
råde, at der derved kan opstå fare for driften samt ledninger 
som føres over, under eller langs med banen samt vand som 
ledes til banen eller dennes grøfter forudsætter tilladelse fra 
infrastrukturforvalteren jf. § 24 i jernbaneloven.

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25. oktober 
2018) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og program-
mer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 04 og 
forslag til lokalplan 55 blev det vurderet at planerne potentielt 
kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der blev 
udarbejdet en miljøvurdering af planerne. Miljøvurderingen blev 
fremlagt i en særskilt miljørapport sammen med planforslagene. 
Afgørelsen blev truffet efter miljøvurderingslovens § 10.

Af nedenstående afsnit fremgår en sammenfattende redegø-
relse af, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, hvordan 
miljørapporten og eventuelle udtalelser fra den offentlige høring 
er taget i betragtning og hvordan planen er valgt i forhold til 
andre alternativer samt, om der er miljøpåvirkninger, der skal 
overvåges.

I miljørapporten var der fokus på tre væsentlige miljøpåvirkninger; 
trafi kbelastningen, trafi kstøj og håndtering af regnvand. 

Miljøhensyn 

Lokalplanen og kommuneplantillægget integrerer miljøhensyn 
på fl ere måder. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af 
planforslagene har miljøhensyn indgået som en væsentlig del 
af planlægningen. 
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Der er indarbejdet krav i lokalplanen med henblik på at sikre 
trafi ksikkerhed og tilgængelighed. Lokalplanen stiller krav om, at 
der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på adgangs-
vejen ved at etablere bump og forsætninger. Derudover stilles 
krav til hovedstiens udformning for at sikre god tilgængelighed.

Der er indarbejdet afværgende foranstaltninger i lokalplanen, for 
at sikre at boliger og opholdsarealer ikke støjbelastes. Der stilles 
krav om etablering af støjskærm eller vold, samt at byggeri skal 
overholde grænseværdierne for støj, f.eks ved facadeisolering.

Miljørapporten og høringssvar 

Miljørapporten har medvirket til at afdække planforslagenes 
konsekvenser for miljøet og miljørapporten har fungeret som et 
oplysningsgrundlag for udarbejdelsen, vedtagelsen og fremlæg-
gelsen af planforslagene.

Et enkelt høringssvar til miljørapporten angik beskrivelsen af 
regnvandshåndteringen i området. Efter logning af grundvands-
standen i området viste det sig, at søen i området formentlig er 
grundvandsfødt og grundvandet generelt står ret højt i området. 
De tidligere krav om at alt regnvand skulle nedsives vil derfor 
ikke længere være hensigtsmæssig, da det ikke vil være muligt 
at opnå den ønskede kapacitet. 

Det betyder, at planområdet i stedet planlægges som sepa-
ratkloakeret. Såfremt et nyt spildevandstilæg vedtages, vil 
regnvand ledes til et bassin og herfra videre til Stenløse Å. Der 
stilles krav om at forsinke og tilbageholde regnvand på de en-
kelte byggegrunde, hvilket kan ske ved nedsivningsanlæg eller 
åbne bassiner. Der er indarbejdet mulighed for anvendelse af 
den eksisterende sø  i lokalplanområdet til regnvandsbassin.

Det vurderes ikke, at der ikke er nogen alternativer til planen, 
idet man ønsker at udvikle Egedal By på arealet.

Overvågning

Der er grundet planens detaljeringsgrad, og idet der ikke er 
identifi ceret væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke foreslået 
overvågning af miljøpåvirkningerne. Overvågning kan efterføl-
gende eksempelvis omfatte projektering, byggemodning, udled-
ningstilladelse, §3-dispensation mm. af området, hvor Egedal 
Kommune sikrer, at de forudsatte forhold vedrørende håndtering 
af overfl adevand i området, overholdes, så det sikres, at der ikke 
sker negativ påvirkning af recipienten Stenløse Å.
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Bestemmelser

Med hjemmel i lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 287 
af 16.04 2018)  - fastsættes herved følgende bestemmelser for 
det i § 2 nævnte område. 

§ 1. Formål med lokalplanen 

Det er lokalplanens formål:

1.1 At fastlægge områdets struktur som en række forskellige 
bebyggelsestypologier omkring en grøn forbindelse mellem 
Maglevad og Stationsområdet i Egedal By.

1.2 At fastlægge principper for håndtering af støj og regnvand.

1.3 At muliggøre udbygning af delområde A1 samt anlæggelse 
af de rekreative arealer og støjafskærmning. 

1.4 At danne grundlag for efterfølgende lokalplanlægning af del-
område A2 og A3 ved at fastlægge principperne for infrastruktur 
og bebyggelsesstruktur.

§ 2. Lokalplanens område og zonestatus 

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1  og omfatter 
matr. nr. 4et , Ølstykke By , Ølstykke. 

Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, som efter den 01.01 
2020 udstykkes herfra. 

2.2 Lokalplanområdet forbliver byzone.

§ 3. Områdets anvendelse 

Delområde A1, A2 og A3

3.1 Delområderne A1, A2 og A3 udlægges til blandede byformål, 
herunder boliger, erhverv indenfor miljøklasse 1-2 som liberale 
erhverv, offentlig og privat administration og service, kulturelle 
formål, forenings- og fritidsformål, institutioner samt parke-
ringshuse.

3.2 Der må ikke drives erhverv eller andre aktiviteter, som
medfører lugt, støj, støv eller lignende genevirkninger.

3.3 Boliger må kun udføres som etageboliger. Der kan etableres 
bofællesskaber og boligtyper, for eksempel til særlige målgrupper 
som ungdomsboliger, plejeboliger og ældreboliger.
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Delområde B

3.4 Området udlægges til rekreativt grønt område med
mulighed for færdsel til fods, ophold, aktiviteter og regnvands-
bassin.

Delområde C

3.5 Området kan anvendes til støjvold med rekreativ udnyttelse, 
støjskærm, parkering på terræn, parkeringshuse, cykelparkering 
og storskraldsområde evt. med byttecentral.

§ 4. Udstykning 

4.1 Der kan gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige 
matrikulære forandringer (Matrikulering, udstykning, arealover-
førsel og sammenlægning).

§ 5. Veje, stier og parkeringsforhold 

Veje og stier

5.1 Områdets overordnede vejbetjening sker fra Dam Holme 
via adgangsvej x-y som vist på kortbilag 4, og vejadgang til de 
enkelte ejendomme i området må kun ske fra ankomstvejen.

5.2 Adgangsvejen x-y udlægges i en bredde af 15 m og anlægges 
i princippet som vist på snittet på bilag 6, herunder med 6 m 
kørebane, 1,7 m fortov, 2 x 1,5 m cykelstier og en 2,5 m fl exzone 
mellem cykelsti og kørebane. Flexzonen kan indrettes til gæste-
parkering for biler og cykler, affaldsstationer samt belysning og 
beplantning i form af træer og bunddækkende buske, græsser 
eller stauder.

5.3 Adgangsvejen x-y anlægges med forsætninger, som ind-
snævrer kørebanebredden. Forsætningerne skal placeres hen-
sigtsmæssigt ift. adgangsvejene til byggefelterne. 

5.4 Eksisterende sti og redningsvej 1-2 som vist på kortbilag 4, 
fastholdes. 

5.5 Hovedstien 2-3 udlægges i princippet som vist på kortbilag 
4. Den skal udformes med en befæstet bredde på mindst 2 m. 
Bredden kan udvides op til 5 m på udvalgte steder. 

5.6 Stien 4-5 udlægges i princippet som vist på kortbilag 4, 
herunder med en bredde på 1.8 m. 

5.7 Sekundære stier udlægges i princippet som vist på kortbi-
lag 4, herunder med en bredde på 1.8 m.

5.8 Hvor adgangsvejen x-y krydser hovedstien 2-3, etableres en  

Adgangsvej x-y samt evt. for-
længelse stiplet ind.

X

Y

1

2

3

4

5

Eksisterende sti 1-2 
Stier

Hovedsti 2-3
Sti øst om sø 4-5
Sekundære stier
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Note til § 5.10: Stierne anlæg-
ges i niveau med beplantede 
udenomsarealer, hvilket fun-
gerer som naturlig ledelinje, 
da der så forekommer både 
mærkbar og visuel kontrast.

indsnævring af adgangsvejen i princippet som vist på kortbilag 6.

5.9 Hovedstien 2-3 og stien 4-5 anlægges med en fast, jævn, 
skridsikker belægning, som slotsgrus, asfalt, in-situ beton eller 
betonfl iser.

5.10 Hovedstien 2-3 og stien 4-5 skal så vidt muligt anlægges 
med en hældning i længderetningen på op til 40 ‰ og tvær-
faldet skal holdes under 25 ‰ for at sikre tilgængelighed med 
rollator og kørestol.

5.11 Langs hovedstien 2-3 og stien 4-5 etableres belysning i én 
side af stien.

5.12 Langs hovedstien 2-3 og stien 4-5 etableres hvilemuligheder 
for ca. hver 100-150 m med en siddehøjde på 40-45 cm, armlæn 
og ryglæn. 

5.13 Stikrydsningerne etableres vinkelrette. Hvor stierne krydses, 
skal der gøres indsats for, at samtlige brugergrupper kan erkende, 
at der sker ændringer i stiforløbet.

Overkørsler og parkering

5.14 Der skal anlægges bilparkeringspladser maksimalt svarende 
til:
• 1 p-plads pr. bolig
• 1 p-plads pr 3 pleje- og ungdomsbolig og lignende boligtyper
• 1 p-plads pr. 75 m² etageareal for liberalt erhverv, offentlig
og privat service, m.v.

5.15 Der kan etableres parkeringspladser på terræn på arealerne i 
delområde A1 og C, som angivet på kortbilag  4. I adgangsvejens 
(x-y) fl exzoner kan der etableres enkelte offentlige p-pladser på 
terræn, forbeholdt for gæsteparkering, delebiler og handicapbiler.

5.16 Overkørsler i delområde A1 placeres som vist på kortbilag 4.  

5.17 Parkeringsarealer på terræn skal afgrænses af rabatter med 
lav beplantning/ bunddække og opstammede træer, således at 
arealerne fremstår med et grønt udtryk.

5.18 Parkering på terræn i område C med over 30 pladser skal 
opdeles i mindre sektioner som vist på principtegningen i note 
til § 5.17.

5.19 Parkeringshuse må kun placeres i delområde C og skal indgå 
som en del af støjafskærmningen.

5.20 Indenfor den enkelte ejendom skal der anlægges cykelpar-
keringspladser svarende til mindst to cykler pr. bolig og en cykel
pr. 75 m2 etageareal til erhverv, offentlig og privat service m.v 

P

P

Parkering på terræn

Parkering i P-hus eller
på terræn.

Note til § 5.18: Princip for 
anlæg af parkeringspladser i 
omr. C. 

Parkerings- 
sektion

Grøn rabat

Støjskærm
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samt 1 plads pr. 3 plejebolig og 1 plads pr. ungdomsbolig og 
lignende boligtyper.

5.21 Mindst halvdelen af de i § 5.19 nævnte cykelparkeringsplad-
ser skal være overdækket – enten integreret i bebyggelsen eller
i mindre skure/ overdækninger.

5.22 Campingvogne, traktorer, lystbåde og lignende må ikke
henstilles indenfor området.

5.23 Der må ikke ske parkering af lastbiler på over 3,5 t. Af- og
pålæsning er dog tilladt i fornødent omfang.

§ 6. Forsyning og tekniske anlæg

6.1 Indenfor hver bebyggelses ejendom skal der etableres de for
bebyggelsen nødvendige fællesanlæg til opstuvning og nedsiv-
ning af overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer.

6.2 I tilknytning til nye parkeringsarealer på terræn skal der
etableres de nødvendige regnvandsanlæg til rensning og ned-
sivning af regnvand fra arealerne - f.eks i form af beplantede
fi ltermuldsbede.

6.3  Hvor der ikke etableres beplantede grønne tage, tagterrasser
eller parkeringsdæk skal regnvand fra tagfl ader genanvendes til
toiletskyl og kan desuden anvendes til vaskemaskiner og have-
vanding m.v.

§ 7. Bebyggelsens omfang og placering 

Delområde A1

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 
A1 må ikke overstige 130.

7.2 Hovedparten af bebyggelsen må opføres med minimum 2 og 
op til 3 etager. Der kan langs Dam Holme og Hovedadgangsvejen 
bygges op til 4 etager i op til 2/3 af facadens længde langs de 
pågældende veje.

7.3 Bebyggelsens højde må ikke overstige 16 m målt fra ni-
veauplan.

7.4 Bebyggelsen skal placeres ud til Dam Holme, så mindst 
1/3 af facaderne, som vender mod Dam Holme, ligger 5-10 m 
fra vejskel, som angivet på kortbilag 3.
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7.5 Ny bebyggelse bortset fra mindre skure, overdækninger m.v.
skal udformes, så der dannes en overvejende sammenhængende 
kant mod de omkringliggende arealer og et indre fælles gårdrum.

7.6 Mindre skure og overdækninger under 50 m2 skal placeres 
i gårdrum eller i tilknytning til parkeringsarealer. 

7.7 Der kan etableres tagterrasser, overdækninger og lignende 
på tagfl ader, og det tæller ikke med i etageantal.

7.8 Der skal på hver ejendom reserveres et areal til affaldsma-
teriel og evt. storskrald.

7.9 Bebyggelsen skal så vidt muligt tilpasses det eksisterende
terræn med særlig vægt på, at det eksisterende terræn bevares  
på ydersiden af bygningskroppene, ud mod omgivelserne. Ter-
rænspring skal afvikles i skråninger, som ikke er stejlere end 1:2.

Delområde A2

7.9 Ny bebyggelse bortset fra mindre skure, overdækninger m.v.
skal udføres som klyngebebyggelse, der er tilpasset det eksi-
sterende terræn og placeres i princippet som vist på kortbilag 3. 

7.10 Bebyggelsens højde må ikke overstige 24 m.

7.11 Ny bebyggelse må opføres med et etageantal minimum 2 
og op til 6 etager. 

7.12 Bebyggelsen mellem adgangsvej  x-y og Maglevad må 
højst opføres med et etageantal på 3 etager, som vist på 
kortbilag 3. 

Delområde A3 

7.13 Ny bebyggelse bortset fra mindre skure, overdækninger m.v.
skal udføres som punkthuse, og placeres i princippet som vist 
på kortbilag 3.

7.14 Bebyggelsens højde må ikke overstige 24 m.

7.15 Ny bebyggelse må opføres med et etageantal på minimum 
3 og op til 6 etager. 

7.16 De højeste bygninger placeres mod jernbanen.

Delområde B

7.17 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 5.

7.18 Der må ikke opføres bebyggelse bortset fra mindre skure,

Note til § 7.6: Tagterrasser, 
overdækninger mv. tæller ikke 
med i etageantal.
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overdækninger og legeredskaber m.v., som skal bruges i forbin-
delse med områdets anvendelse som rekreativt område med
aktivitetsmuligheder.

Delområde C

7.19 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde 
C må ikke overstige 200.

7.20 Der kan opføres parkeringshuse med maksimalt 2 parke-
ringsdæk i det angivne felt på kortbilag 4.

7.21 Der kan etableres en fritstående støjskærm langs skel 
mod Frederikssundsvej med en maksimal højde på 4 m. 

7.22 Støjskærme integreret i bygninger kan etableres med en 
højde svarende til den øvrige bygning.

7.23 Der kan etableres bygninger til håndtering af storskrald 
og byttecentral eller lignende. 

§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 

8.1 Ny bebyggelse skal opføres med variation for mindst hver 25 
meter sammenhængende facade i mindst to af disse forhold: 
Rytme, materialevalg og formgivning.

8.2 Tage må ikke udformes med valm i gavlen. 

8.3 Der må til bebyggelsens facader ikke anvendes blanke eller
refl ekterende materialer ud over glas.

8.4 Bebyggelsens facader skal i hovedreglen fremstå i afdæm-
pede farvenuancer. Dele af bebyggelsen kan fremstå i klare 
farver eller i sort eller hvid.

8.5  Publikumsorienterede funktioner som cafeér og kantiner, 
fælleslokaler, kultur- og foreningslokaler, institutioner m.v. skal 
placeres i stueetagen og skal udformes med glaspartier mod de 
grønne områder, Dam Holme eller adgangsvej x-y.

8.6  Parkeringshuse skal udføres med åben, men støjabsorbe-
rende konstruktion, som sikrer luftgennemstrømning.

8.7 Parkeringshuse skal tilføjes variation i facaden i form af 
struktur og materialevalg jf. note til § 8.1 eller belysning.

8.8 Solenergianlæg skal tilpasses bebyggelsens arkitektur og
udføres enten som en integreret del af bebyggelsens tag- eller
facadebeklædning, som let overdækning over parkeringsarealer,

Note til § 8.1. 

Rytme: Bebyggelsen kan vari-
eres ved at ændre vinduespar-
tiers eller altaners dimensioner 
og placering.

Materialevalg: Facademateria-
ler kan varieres ved at kombi-
nere forskellige materialer, ved 
at ændre farve,  forbandt eller 
mønster.

Formgivning: Variation kan 
opnås ved at lave fremspring 
eller nicher i facaden eller ved 
at ændre bygningshøjde eller 
udformning af tag.

Note til 7.19. bebyggelsespro-
centen svarer til en sokkelud-
stykning til et parkeringshus i 
to dæk.

Note til § 8.9: Solceller må 
maks stikke 5 cm op fra tag-
fl aden.

maks. 5 cm Tagflade

Solcelle
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opsamlingspladser for storskrald m.v.

8.9 Solenergianlæg skal antirefl eksbehandles eller placeres på en
måde, der så vidt muligt sikrer mod refl ektionsgener i forhold til
trafi k og omkringliggende bebyggelse.

8.10 Andre tekniske genstande som teknikskabe, udsugningsrør
og køleanlæg skal integreres i bygningens arkitektur eller pla-
ceres/ afskærmes på en måde, så de er mindst muligt synlige
fra offentligt tilgængelige arealer på terræn.

8.11 Individuelle antenner/ paraboler må kun placeres på tagfl ader. 
Paraboler må højst have en diameter på en meter.

§ 9. Skiltning og reklamering

9.1 Skiltning og reklamering må kun ske i forbindelse med of-
fentlig og privat administration og service samt erhvervsvirk-
somheder.

9.2 Skiltning til erhverv må kun ske i form af facadeskiltning,
der opsættes på facaden i stueetagen af den bygning, hvor 
erhvervet er etableret eller i form af folie, opsat på vinduer til 
erhvervslokalet

9.3 Skilte må kun belyses udefra, og lyskilden skal være ned-
adrettet. 

9.4 For hver erhvervsvirksomhed må der ud mod omgivende veje 
højst opsættes ét facadeskilt med en max størrelse på 1,5 m2.

9.5 Der kan opsættes et mindre henvisningsskilt ved indkørslen til 
de til virksomheden hørende parkeringsarealer, og i tilknytning til 
serveringssteder kan der opstilles enkelte klapskilte eller lignende 
mindre, transportable skilte indenfor virksomhedens åbningstid.

9.6 Der må ikke opsættes reklamebannere eller fl ages med
reklamefl ag indenfor området.

§ 10. Ubebyggede arealer

10.1 Ubebyggede arealer skal indrettes, så de ved skybrud kan 
afl ede regnvandet til delområde B.

10.2 Området skal friholdes for invasive arter, som er udpeget 
af miljøstyrelsen.

10.3 Der skal hovedsagligt anvendes træsorter, som danner 
lysåbne plantninger og tillader bundvegetation at spire.

Note til 10.3. Sorter som gran, 
kastanie, bøg, elm, spidsløn 
og lind plantes i begrænset 
omfang. 

Note til 10.4. Det kan f.eks. 
være æbler, kirsebær, ribs, 
hindbær, mirabel, slåen, tjørn, 
surbær og hyld. 

Note til 10.1. Beregningene, 
som ligger til grund for dimen-
sionering af regnvandsbassin er 
baseret på en befæstelsesgrad 
på 60%.
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Note til 10.5. Beregningene, 
som ligger til grund for dimen-
sionering af regnvandsbassin er 
baseret på en befæstelsesgrad 
for delområde A1, A2 og A3 
på 60%.

10.4 Der skal indgå buske og træer i beplantninger, som bærer 
blomster, frugt og/eller bær, som er spiselige for dyr og men-
nesker. 

Delområde A1, A2 og A3

10.5 Befæstelsesgraden for hver af de to lysegrå felter, som 
angivet på kortbilag 3, må ikke overstige 60.

10.6 Indenfor gårdrum eller gangstrøg som markeret på kortbilag 
5, skal størstedelen af arealet fremtræde som åbne fællesarealer 
og kun mindre arealer i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen 
må afskærmes som privat have/terrasse.

10.7 Gårdrum og gangstrøg skal fremstå som havelignende med 
græs, beplantning og befæstede opholdsarealer. 

10.8 Afskærmning omkring private haver og terrasser skal bestå 
af hæk, og må højst være 110 cm høj. Mellem de enkelte private
haver/terrasser kan der dog vinkelret ud fra facaden etableres et 
fast hegn, som kan være op til 1,80 m høj og 3 m langt.

10.9 Indenfor gårdrum kan der etableres legeareal, tørreplads, cy-
kelparkering, tekniske anlæg og opsamlingspladser for storskrald.

10.10 Øvrige fællesarealer langs ydersiden af bebyggelsen kan 
fremstå som åbne, halvprivate zoner, der kan indrettes med 
mindre haver, terrasser, overdækkede indgangspartier og cykel-
parkeringspladser, beplantning og opholdsarealer med bænke, 
plinte og lignende.

10.11 Øvrige fællesarealer skal i udgangspunktet fremstå som 
offentlig tilgængelig fortsættelse af de rekreative arealer i 
delområde B, med karakter af eng/overdrev med vilde urter og 
blomster og spredte grupper af busk- og træbeplantning.

10.12  På øvrige fællesarealer kan der etableres aktiviteter, som 
f.eks. en græsplæne, nyttehaver, hønsehold, mindre boldbaner, 
opstilling af borde og bænke, legeredskaber, el. mindre pavil-
loner. Aktiviteterne skal etableres indenfor mindre fritliggende 
arealer, som hegnes med lave buske.

Delområde B

10.13 Det grønne friareal i delområde B skal udformes som en 
sammenhængende grøn, varieret og oplevelsesrig landskabs-
park, der forbinder kvarteret med Stationsområdet og Maglevad. 

10.14 Landskabsparken skal udformes, så den understøtter et 
varieret dyre- og planteliv. Den skal indeholde englignende 

Note til 10.14. Varieret dyre- 
og planteliv understøttes ved 
at etablere variation i struktu-
rer, sedimenter og arter.

Varierede sedimenter: 
Muldlaget fjernes i nogle om-
råder, f. eks. omkring regn-
vandsbassin, og udlægges 
tykkere i andre. Overskuds-
materialer fra anlæg og drift 
udnyttes, således at dødt ved 
får lov at ligge på udvalgte 
steder, marksten anvendes til 
paddeveje og stengærder mv. 

Varieret beplantning:
Beplantning varieres fra 
tætte krat til skovlignende 
plantninger og lunde til åbne 
overdrev. 

Varieret hydrologi:
Vanddybder varieres samt 
hvor ofte, der løber/står vand 
på overfl ader i forbindelse 
med planlægning for regn-
vandshåndtering.
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områder med vilde urter og blomster og beplantes med lunde 
i princippet som vist på kortbilag 5.

10.15 Der må ikke etableres høj, tæt og sammenhængende 
beplantning på sydsiden af vandhullet af hensyn til vandkvali-
teten.

10.16 Mindre arealer kan indrettes til faciliteter som f.eks. lege-
plads, træningsanlæg, nyttehaver, udekøkken, bålplads m.v. i 
princippet placeret som vist på kortbilag 5 som aktivitetspunkter.

10.17 Der kan udlægges areal til et regnvandsbassin med placering 
og i princippet som vist på kortbilag 5.

10.18 Regnvandsbassinets skråningsanlæg må højst gives en 
hældning på 1:5 og skal om muligt udformes med varierende 
vanddybder, evt. med paddehul.

Delområde C

10.19 Der kan etableres en støjvold, med en hældning på maksi-
malt 1:2 mod Frederikssundsvej og en variation af 1:2-1:2,5 mod 
Dam Holme. Volden kan på et punkt forhøjes til 5 meter, hvis 
det tjener et rekreativt og støjdæmpende formål.

10.20 Volden skal anlægges med beplantning, ramper og ter-
rasser, så den opnår rekreativ kvalitet.

§ 11. Støj og vibrationer 

11.1 Ny bebyggelse til støjfølsom anvendelse (boliger m.v.) skal
holdes i en afstand af mindst 25 m fra nærmeste spormidte på
s-togs banen.

§ 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i 

brug 

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ubebyggede arealer 
indenfor den enkelte ejendom er anlagt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i §§ 10.1-10.11 og før veje og parkering er 
etableret i overensstemmelse med  §§5.1-5.3 og 5.14-5.16.

12.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er dokumenteret, 
at grænseværdierne for støj er overholdt.

12.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret af-
faldshåndtering i henhold til § 7.8.

§ 13. Grundejerforening 

13.1 For delområde A1, A2, A3, B og C skal der enten tilsluttes til en 
eksisterende grundejerforening i nærområdet eller etableres en 
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ny grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden
for lokalplanområdet.

13.2 Den enkelte grundejerforening skal oprettes, når
kommunen kræver det, eller mindst 50 % af boligerne er etab-
leret.

13.3 Den enkelte grundejerforening skal forestå drift og
vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg indenfor sit
respektive område.

13.4 Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal
godkendes af kommunen.

§ 14. Servitutforhold 

14.1 Tiltag som byggeri og beplantning, der hindrer adgang til 
Ø50 ledningen forudsætter, at servitutten afl yses og ledningen 
fl yttes jf. ledningsservitut nr. 23793 af den 16.11.71. 

14.2 Tiltag som byggeri og beplantning, der hindrer adgang til Ø30 
ledning forudsætter, at ledningens egentlige funktion undersøges 
nærmere og at servitutten afl yses jf. deklaration af den 23.09.59.

14.3 De tinglyste afstandsbestemmelser angående byggeri og 
beplantning mm. langs jernbanen, skal efterkommes.

§ 15. Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan
15.1 Ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne
lokalplan 55 ophæves lokalplan 20 for så vidt angår det omfat-
tede område.

§ 16. Retsvirkninger 

16.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må 
ejendomme der er omfattet af planen kun udstykkes, bebyg-
ges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens 
bestemmelser. (planlovens § 18)

16.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme inden-
for lokalplanens område kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen 
medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg 
m.v., der er indeholdt i planen. 

16.3 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med 
planens principper. Videregående afvigelser kan kun gennemfø-
res ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

16.4 Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af 
naboer m.fl ., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen 
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er af uvæsentlig betydning for de pågældende. (planlovens §§19 
og 20)

16.5 I henhold til Planlovens § 47 er der mulighed for at eks-
propriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når 
ekspropriation vil være eaf væsentlig betydning for realisering 
af lokalplanen.

16.6 I henhold til Planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privat-
retlige byggeservitutter og andre tilsatandsservitutter, der er 
uforenelige med planen.

Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Egedal byråd den 25. sep-
tember 2019, og har været i  offentlig høring fra den 26.09 til 
den 18.10 2019.

Lokalplanen er endeligt vedtaget af Egedal Byråd den 29 januar 
2020 og offentlig bekendtgjort den 3 februar 2020.

Karsten Søndergaard   Sune Impgaard Schou
  

Borgmester                                                Direktør

 



31



32



33

Kortbilag 1 - Lokalplanens afgrænsning
Lokalplan 55
Egedal By Syd

Målestok 1:2500
12a

Lokalplanens afgrænsning

Rammelokalplan afgrænsning

Matrikelskel

Bygning

Vejkant

Eksisterende højdekurver

Sø

Beplantning

100 50
m

N

Dam Holme

Frederikssundsvej

Kortbilag
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A
Delområder

Blandet byområde

Støjafskærmning 
og parkering m.v.

Rekreativt område

Delområde nummer

Kortbilag 2 - Delområder
Lokalplan 55
Egedal By Syd

12a
Lokalplanens afgrænsning

Matrikelskel

Bygning

Vejkant

Sø

100 50
m

N

B

A2

A1

A3

C

Dam Holme

Frederikssundsvej

Kortbilag
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Kortbilag 3 - Bebyggelse
Lokalplan 55
Egedal By Syd

Målestok 1:2500

Lokalplanens 
afgrænsning

Karreer, maks. 4 etager
Facadelinje 5-10 m fra vejskel

Klyngehuse, maks. 6 etager

Klyngehuse, maks. 3 etager

Punkthuse, maks. 6 etager

gårdhaver og gangstrøg

Bebyggelsesstruktur

100 50
m

N

Dam Holme

Frederikssundsvej

Kortbilag
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Kortbilag 4 - Vej, sti og parkering
Lokalplan 55
Egedal By Syd

Målestok 1:2500

Lokalplanens afgrænsning

Rekreativt område

P Parkering på terræn

Parkering i hus el. terræn

Sø

Princip for vejføring m.
cykelsti og fortov

Stiudlæg

Stiudlæg sekundære stier

Cykelsti

Cykelsti/fortov fortsættes langs vej

Overkørsel

Primær vejadgang

Vejudlæg

100 50
m

N

P

P

Dam Holme

Frederikssundsvej

X

Y

3

1

2

5

4

Kortbilag
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Kortbilag 5 - Ubebyggede arealer
Lokalplan 55
Egedal By Syd

Målestok 1:2500

Rekreativ landskabspark

Blomstereng

Beplantning

Sø/regnvandbassin Sti

AktivitetspunktLokalplanens afgrænsning

100 50
m

N

Dam Holme

Frederikssundsvej
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kørebanecykelsti kørebane cykelstip/træer/lys fortov

1,5 3 3 2,5 1,5 1,7 0,5 meter

 

Kortbilag 6 - Principper for adgangsvej x-y
Lokalplan 55
Egedal by Syd

Figur a. Principsnit for adgangsvej x-y

Figur b. Principskitse der viser hvordan sti 2-3 krydser adgangsvej x-y.

Kortbilag
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Bekendtgørelse 
 
Endelig vedtagelse af Lokalplan 55 – Boliger i Egedal By Syd 
og Kommuneplantillæg 04 
 
Byrådet i Egedal Kommune har den 29. januar 2020 vedtaget ovenstå-
ende planer endeligt. 
 
Planerne er offentligt bekendtgjort den 03. februar 2020 og kan herefter 
ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk.  
 
Lokalplan 55 – Boliger i Egedal By Syd med miljøvurdering 
Lokalplanen har til formål at give mulighed for blandet anvendelse til 
både boliger, erhverv, offentlig og privat service, institutioner samt re-
kreative tilbud for at skabe et varieret og mangfoldigt kvarter. Lokalpla-
nen fastlægger den overordnede struktur for kvarteret, så det sikres, at 
de landskabelige kvaliteter styrkes. Samtidig fastlægger planen også 
principper for håndtering af regnvand, støj og trafik i området. 
 
Tillæg nr. 04 til Kommuneplan 2017-2021 med miljøvurdering 
Sammen med lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til Kommunepla-
nen. Kommuneplantillæg omfatter en ændring af afgrænsning af de ek-
sisterende rammeområder BE-5 og R1-3.  
R1-3 er en grøn rekreativ ramme et sammenhængende rekreativt om-
råde i Egedal By. Det rekreative område udvides for at gøre plads til 
regnvandsbassinet og for at fastlægge en grøn forbindelse til Maglevad. 
Rammeområdet for BE-5 tilpasses den rekreative ramme. Anvendelsen 
vil forsat være til blandet bolig og erhverv, men bebyggelsens omfang 
og udformning ændres, så der gives mulighed for bebyggelse, der er 
mere rettet mod boliganvendelse. 
 
Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med planforslagene.  
 
Høring og politisk behandling 
På baggrund af bemærkninger, som er indkommet i høringsperioden, er 
der foretaget justeringer af lokalplanen. Der redegøres grundigere for 
fingerplanens bestemmelser for området. Beskrivelser af principper for 
regnvandshåndtering i lokalplanen og i miljøvurderingen er tilpasset 
spildevandstillægget. Der er foretaget ændringer i bestemmelser vedrø-
rende placering af overkørsler, belægning af sti, maksimal størrelse på 
skilte, sikring af strømningsveje ved skybrud og hjemmehørende plan-
ter. Der er desuden tilføjet et sammenfattende afsnit om miljøvurderin-
gen. 
 
Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig 
vedtagelse af planerne fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses 
på kommunes politikerweb:  
 

http://www.egedalkommune.dk/


http://www.egedalkommune.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/find-
dagsordener 
  
Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle hørings-
svar. 
 
Retsvirkninger 
Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller fak-
tisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der 
forinden er meddelt dispensation til det.  
 
Klage 
Byrådets endelige vedtagelse af planenerne kan, hvad angår retlige for-
hold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige be-
kendtgørelse.  
 
Klage over den tilhørende miljøvurdering kan, hvad angår retlige for-
hold, påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige be-
kendtgørelse.  
 
Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk 
eller www.virk.dk. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900, 
hvis du klager som privat person. Hvis du klager som virksomhed, skal 
du betale et gebyr på 1800 kr.  
 
På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en 
vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktin-
formation til hjælp med oprettelse af klagen.  
 
Klager, der indsendes uden om Klageportalen vil som udgangspunkt 
blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til 
kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet. 
 
Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet be-
stemmer det. Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan 
ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes 
afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder 
efter Planklagenævnets afgørelse. 
 

http://www.egedalkommune.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/find-dagsordener
http://www.egedalkommune.dk/politik/dagsorden-og-beslutning/find-dagsordener
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne miljørapport af kommuneplantillæg 4 og 
lokalplan 55 for Egedal By Syd har været i 
offentlig høring fra den 26. september til den 
28. oktober 2019.  
 
Miljørapportens afsnit om ’håndtering af 
regnvand’ er efterfølgende tilrettet og 
godkendt til den endelige vedtagelse af de to 
ovennævnte planforslag. 
 
Den sammenfattende redegørelse af 
miljørapporten fremgår af planforslagene. 
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Denne miljørapport omhandler de 
miljømæssige konsekvenser ved realisering af 
kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 55 
for Egedal By Syd. Planerne omfatter et areal 
på ca. 6 ha og udlægger området til blandet 
by. 
 
Lokalplanen har til formål at fastlægge den 
overordnede struktur for kvarteret, så det 
sikres, at de landskabelige kvaliteter styrkes. 
Derudover er formålet at give mulighed for 
blandet anvendelse til både boliger, erhverv, 
offentlig og privat service, institutioner samt 
rekreative tilbud for at skabe et varieret og 
mangfoldigt kvarter. Formålet er desuden at 
fastlægge principper for håndtering af 
regnvand, støj og trafik i området. 
 
Forslag til kommuneplantillæg omfatter en 
ændring af afgrænsning af de eksisterende 
rammeområder BE-5 og R1-3 i Egedals 
Kommuneplan 2017. R1-3 er en grøn rekreativ 
ramme for hele den grønne fletning i Egedal 
By. Rammeområdet R1-3 udvides i sin 
afgræsning for at gøre plads til 
regnvandshåndtering og den grønne 
forbindelse til Maglevad. 
 
I miljørapporten sættes fokus på de 
væsentligste miljøpåvirkninger der kan 
forventes i lokalområdet. Miljøpåvirkninger er 
afgrænset til at omhandle trafikbelastningen, 
trafikstøj og håndtering af overfladevand.  
 
For at begrænse miljøpåvirkninger i forbindelse 
med realisering af byudviklingen, er der 
indarbejdet bestemmelser i lokalplanforslaget. 
 
Området er i dag en dyrket mark. Der er dog, 
som en midlertidig løsning, anlagt en 
parkeringsplads og en vejtilførsel fra Dam 

Holme. Begge anlæg skal fjernes i forbindelse 
med realisering af fremtidige lokalplaner. 
Denne situation anvendes som O-alternativ i 
miljøvurderingen.  
 
Trafikbelastningen  
For at vurdere konsekvenser af byudviklingen 
er der foretaget beregninger af, hvor mange 
biler der forventes at blive genereret på 
baggrund af byudviklingen.  
 
Trafikken, der genereres ved udbygning af 
lokalplanområdet er beregnet til samlet at 
blive 1.500 køretøjer per døgn. Det vurderes, 
at den planlagte vejstruktur, hvor der 
etableres en adgangsvej ind i området fra Dam 
Holme vurderes at være tilfredsstillende for 
afvikling af den lokale trafik til og fra 
lokalplanområdet. Der forventes ikke 
kapacitetsmæssige problemer med afvikling af 
trafikken på Dam Holme, da vejen er 
dimensioneret til at afvikle en større mængde 
trafik. Dam Holme blev anlagt i 2012 og er den 
overordnede vej i gennem Egedal By. 
 
For trafikafviklingen og for at kunne holde 
hastigheden nede på 30 km/timen samt sikre 
de bløde trafikanter stilles der krav i 
lokalplanen om at etablere hastigheds-
dæmpende foranstaltninger på adgangsvejen.  
 
Trafikstøj 
Beregninger af trafikstøj viser, at støjniveauet i 
2030 vil være over 58 dB på opholdsarealerne 
i lokalplanområdet. For at kunne sikre et sundt 
støjniveau i lokalplanområdets udearealerne 
stilles der krav i lokalplanen om, at der skal 
etableres en støjafskærmning som placeres 
ved støjkilden, som er vejstøj fra trafikken på 
Frederikssundsvej. Det vil dog yderligere 

1. Ikke teknisk resume  
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kræve at fremtidige boliger i området 
facadeisoleres. 
 
Håndtering af regnvand 
De potentielle påvirkninger der kan opstå ved 
at bebygge og befæste området er væsentlige. 
Håndtering af overfladevand er en udfordring, 
da recipienten er Stenløse Å, som er hydraulisk 
belastet i forvejen.  
 
I området skal der derfor etableres anlæg, som 
kan tilbageholde regnvand. Det kan både ske 
ved nedsivning og fordampning i det omfang 
det kan lade sig gøre, samt opsamle og 
forsinke regnvand i lukkede underjordiske 
bassiner eller åbne regnvandsbassiner.  
 
For at finde ud af, om der kan ske nedsivning, 
og hvor meget overfladevand der kan forsinkes 
er nedsivningspotentialet indenfor lokalplan-
området blevet undersøgt. Undersøgelsen 
viser, at der forventes et potentiale for 
nedsivning i dele af lokalplanområdet, men der 
i andre dele ikke forventes at kunne ske 
nedsivning. Der er derfor sikret areal til et 
stort forsinkelsesbassin i lokalplanområdet. 
 
Fordampningen kan øges ved at etablere 
grønne tage, som ligeledes tilbageholder 
regnvand. Et yderligere tiltag til at øge 
fordampningen i området er at plante mange 
træer, hvilket der også er indarbejdet i 
lokalplanen.  
 
Overvågning 
Der er ikke planlagt et overvågningsprogram 
men der vil i forbindelse med den videre 
sagsbehandling blive tilset at bestemmelserne i 
lokalplanen overholdes. 
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Denne miljørapport omhandler de 
miljømæssige konsekvenser ved realisering af 
kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 55 
for Egedal By Syd. Lokalplanen omfatter 
planlægning af et nyt boligkvarter i 
byudviklingsområdet Egedal By.  
 
Egedal Kommune har på baggrund af en 
screening af potentielle miljøpåvirkninger ved 
gennemførsel af det nye byudviklingsområde 
vurderet, at der skal udarbejdes en 
miljørapport. 
 
I miljørapporten sættes fokus på de 
væsentligste miljøpåvirkninger i lokalområdet. 
Miljøpåvirkninger som skal undersøges 
nærmere er afgrænset til at være følgende 
temaer:  

• Trafikbelastningen 
• Trafikstøj  
• Håndtering af overfladevand 

 
Egedal Kommune har gennemført en høring af 
berørte myndigheder om afgrænsning af 
miljørapporten i perioden fra den 29. maj til 
11. juni 2019. I afgrænsningsnotatet blev de 
ovestående miljøforhold vurderet til at være de 
væsentligste. 
 
Rapporten indeholder en beskrivelse og 
vurdering af den sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet, som lokalplanens 
vedtagelse vurderes at kunne medføre.  
  
Nyt plangrundlag 
Byrådet har udarbejdet forslag til lokalplan 55 
og kommuneplantillæg 4 for Egedal By Syd 
først og fremmest for at skabe byggemulighed 
for 78 nye plejeboliger men også for at sikre et 
nyt sammenhængende bykvarter i Egedal By. 

Den eksisterende lokalplan 20 fra 2010 gav 
ikke mulighed for at bygge boliger og derfor er 
dette nye plangrundlag udarbejdet.  
 
Figur 1 på side 8 viser afgrænsning af 
lokalplanområdet og placeringen af området i 
det samlede byudviklingsområde Egedal By. 
 
Beskrivelse af lokalplanen 
Forslag til lokalplan 55 omfatter et areal på ca. 
6 ha og udlægger området til blandet by med 
mulighed for at opføre boliger, erhverv, privat 
og offentlig service, institutioner samt 
forenings- og fritidsformål. 
 
Lokalplanen har til formål at fastlægge den 
overordnede struktur for kvarteret, så det 
sikres, at de landskabelige kvaliteter styrkes. 
Derudover er formålet at give mulighed for 
blandet anvendelse til både boliger, erhverv, 
offentlig og privat service, institutioner samt 
rekreative tilbud for at skabe et varieret og 
mangfoldigt kvarter. Formålet er desuden at 
fastlægge principper for håndtering af 
regnvand, støj og trafik i området.  
 
Området inddeles i fem delområder. Område 
A1, A2 og A3 planlægges til bebyggelse. Her 
gives mulighed for etablering af forskellige 
typer bebyggelse, som med deres 
organisering, størrelse og fælles gårdhaver, er 
med til at styrke muligheden for, at der kan 
opstå fællesskaber.  
 
Område B udgør en del af det rekreative 
landskab, som binder kvarteret sammen med 
resten af Egedal By og Maglevad. Området 
planlægges som en offentligt tilgængelig 
landskabspark og fremstår som et ekstensivt 
plejet areal med rekreative og let tilgængelige 

2. Indledning 
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stier, vandhul eller regnvandsbassin og 
aktivitetspunkter, som henvender sig til det 
brede publikum. 
 
Område C planlægges til etablering af 
støjskærm, enten i form af en støjvold eller en 
støjskærm og der er mulighed for at etablere 
parkering på terræn samt ikke-støjfølsom 
bebyggelse, som parkeringshuse, område for 
storskrald og byttecentral. 
 
Lokalplanen fastlægger bindende og 
detaljerede bestemmelser for delområde A1, 
for det rekreative område B og for 
støjafskærmning i område C. I delområde A1 
etableres 78 plejeboliger som det første 
byggeri. For den resterende del af området er 
planen en rammelokalplan, som skal følges op 
med mere detaljerede lokalplaner, før der kan 
bygges. 
 
Området trafikforsynes fra Dam Holme og ad 
en fælles hovedadgangsvej. Vejen forsyner op 
mod 500 boliger, og er planlagt som en 
trafikåre, der tager hensyn til bløde trafikanter. 
Vejforløbet er således varieret, hastigheden for 
biler er lav, vejrummet indrammes af træer, 
og bebyggelsen punktvis ligger tæt på vejen, 
så den ikke virker øde. 
 
Beskrivelse af kommuneplantillæg 
Forslag til kommuneplantillæg omfatter en 
ændring af afgrænsning af de eksisterende 
rammeområder BE-5 og R1-3 i Egedals 
Kommuneplan 2017. 
 
R1-3 er en grøn rekreativ ramme for hele den 
grønne fletning i Egedal By. Rammeområdet 
R1-3 udvides i sin afgræsning for at gøre plads 
til regnvandshåndtering og for at fastlægge 

den grønne forbindelse til Gymnasievej i 
Maglevad.  
 
Samtidigt bliver en mindre del af R1-3 overført 
til BE-5 for at give mulighed for en 
hensigtsmæssig placering af et byggefelt ved 
vandhullet. I det samlede regnskab bliver det 
grønne rekreative område R1-3 udvidet med 
ca. 5.000 m2. 
 
Bestemmelserne for BE-5 vil forsat være med 
mulighed for anvendelse til blandet bolig og 
erhverv, men idet bebyggelsens omfang og 
udformning ændres fra tidligere planlægning 
om at etablere store bygninger til institutioner 
og erhverv til, at der i stedet planlægges for 
fritliggende klynger af boligbebyggelse, der  
placeres i et sammenhængende offentligt 
tilgængeligt grønt område. 
 
Figur 3 viser afgrænsning af rammeområderne 
BE-5 og R1-3 i kommuneplantillægget. 
 
O-alternativ  
O-alternativet er den forventede alternative 
udvikling af området, hvis lokalplanforslag 55 
og kommuneplantillæg 4 ikke vedtages. En 
beskrivelse af O-alternativet anvendes til at 
sammenligne planernes forventede effekt på 
miljøet.  
 
Hvis kommuneplantillæg og lokalplan ikke 
gennemføres, vil det være den eksisterende og 
gældende Kommuneplan 2017 og lokalplan 20, 
der er gældende.  Lokalplan 20 fra 2010 er 
gældende for hele den samlede Egedal By, 
som er kommunes store byudviklingsområde 
ved Egedal Station.  
 
Lokalplanen organiserer området i fem 
bykvarterer med hver sin karakter adskilt af 
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den grønne fletning. Lokalplan 20 planlagde 
det sydligste bykvarter til et Campusområde 
med store fritliggende bygninger til 
uddannelsesinstitutioner, forskning og erhverv, 
men idet lokalplan 20 kun er en 
rammelokalplan, vil der ikke kunne bygges 
efter den. Dermed er den ikke et reelt 
alternativ at sammenligne med.  
 
Området er i dag en dyrket mark. Der er dog, 
som en midlertidig løsning, anlagt en 
parkeringsplads og en vejtilførsel fra Dam 
Holme. Begge anlæg skal fjernes i forbindelse 
med realisering af fremtidige lokalplaner for 
delområde A2 og A3 i lokalplanforslag 55. Se 
kort i figur 2. En mindre del er anlagt som et 
grønt område med en beplantet bakke og en 
lavning i landskabet med vandspejl som har 
udviklet sig til at være en §3 beskyttet sø.  
 
Den nuværende situation med den dyrkede 
mark er ikke et fremtidigt alternativ, idet 
området indgår som en del af kommunens 
store byudviklingsområde og vil blive 
bebygget. Det er dog alligevel besluttet, at 
anvende den nuværende situation, hvor 
området henlægger som en mark, som 0-
alternativ i den miljørapport.  
 
Forhold til anden planlægning 
Lokalplanen er underlagt en række 
overordnede planer og strategier, herunder; 
Fingerplan 2019, Planstrategi 2019, Egedals 
Kommuneplan 2017, Spildevandsplan og andre 
sektorplaner i kommunen. 
 
Lokalplanforslaget vurderes at være i 
overensstemmelse med den overordnede 
planlægning, men idet der ændres på 
afgrænsning, af kommuneplanrammerne 

udarbejdes der forslag til kommuneplantillæg 
4. 
 
Der skal også udarbejdes et tillæg til 
spildevandsplanen, da området i 
spildevandsplanen er planlagt 
separatkloakeret. I stedet ønskes det med et 
nyt spildevandstillæg, at omklassificere en del 
af det separatkloakerede område til at være 
spildevandskloakeret, grundet gode 
nedsivningsforhold. 
 
Lovgrundlag 
Miljøvurderingsloven, som er 
lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 
2018 omhandler miljøvurderinger af planer og 
programmer samt miljøvurdering af konkrete 
projekter (VVM). 
 
Miljøvurderingen skal indeholde de 
oplysninger, som med rimelighed kan 
forlanges med den aktuelle viden og de 
normalt anvendte vurderingsmetoder.  
 
Miljøvurderingsrapportens omfang afspejler, 
hvor detaljerede planerne er, og på hvilket trin 
i et beslutningsforløb planen befinder sig, og 
hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på 
et andet trin i det pågældende forløb.  
 
I dette forløb er der størst viden om 
lokalplanens delområder A1, B og C, da de 
områder tiltænkes etableret i forlængelse af 
vedtagelse af lokalplanen. Oplysninger om 
udviklingen af de øvrige arealer indenfor 
lokalplanen er overordnede og afspejles i 
rapportens vurdering af de forventede 
miljøeffekter. 
 
Lokalplanforslaget er omfattet af 
rammebestemmelser for delområde A2 og A3 
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og udlægger, udover anvendelsesmuligheden, 
principper for hovedadgangsvejen. For 
delområde A1, B og C er der størst viden om 
planforholdene.  
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Figur 1: Kortet viser afgrænsningen af det samlede byudviklingsområde Egedal By med rød 
markering af lokalplanområdet. 
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Figur 2: Kortet viser lokalplanens opdeling i delområder. 

Figur 3: Kortene viser afgrænsning af rammeområde BE-5 og R1-3. Kort til venstre viser afgrænsning fra 
Kommuneplan 2017 og kort til højre viser afgrænsning i Kommuneplantillæg 4. 
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Miljøvurderingen udføres parallelt med 
udarbejdelse af forslag til lokalplan og 
kommuneplantillæg, hvorved der har været 
mulighed for at påvirke udviklingen af 
planerne.  
 
Før miljøvurderingen gennemføres afgrænses 
den til at omhandle de væsentligste 
miljøpåvirkninger, som for dette lokalområde 
er temaerne; trafikbelastning, trafikstøj og 
håndtering af overfladevand. Miljøscreeningen 
er vedlagt som bilag 1.  
 
I miljøscreeningen blev det vurderet, at der 
ikke vil ske væsentlig påvirkning af den 
biologiske mangfoldighed, da området ikke 
rummer større naturarealer. Lavningen i 
området, som har udviklet sig til en §3-
beskyttet sø, er blevet undersøgt for 
beskyttede dyre og planterarter 
(habitatdirektivets bilag IV) i juni 2019, men 
der blev ikke fundet nogen 
 
Miljøforhold omkring jordbund, luft og 
klimatiske forhold er ikke blevet vurderet til at 
være væsentlige. Der er ikke fundet arealer 
med jordforurening, og der forventes ikke 
væsentlig luftforurening. 
 

Der er ingen påvirkning af materielle goder, og  
kulturarven er undersøgt af Kroppedal 
Museum, som vil foretage arkæologiske 
udgravninger i efteråret 2019. 
 
Hensyn til landskab er indarbejdet i 
lokalplanforslaget og kommuneplantillæg, hvor 
der tages hensyn til det omkringliggende 
landskab ved at planlægge for den grønne kile 
og arbejdes med kvaliteterne i det 
eksisterende terræn.  
  
 
3.1 Trafikbelastningen 
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for op til 500 
nye boliger, institutioner og erhverv vil derfor 
generere trafik, både indenfor lokalområdet 
men også til omgivelserne.  
 
For at vurdere konsekvenser af byudviklingen 
er der foretaget beregninger af, hvor mange 
biler der forventes at blive generet på 
baggrund af byudviklingen. Resultatet af disse 
beregninger er anvendt til at planlægge en 
sammenhængende infrastruktur i lokalplanen 
samt til at få undersøgt, om en enkelt 
vejtilkørsel fra Dam Holme vil kunne afvikle 
trafikken til og fra det nye bykvarter.  
 
Ovennævnte beregninger har vist, at der ikke 
forventes kapacitetsmæssige problemer med 
afvikling af trafikken på Dam Holme, da vejen 
er dimensioneret til at afvikle en større 
mængde trafik. Dam Holme blev anlagt i 2012 
og er den overordnede vej i gennem Egedal 
By. Samtidigt anvendes trafikberegningerne til 
en vurdering af den forventede trafikstøj, se 
afsnit 3.2. 
  

3. Miljøvurdering 
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Det forventes, at der i lokalplanområdet 
kommer til at bo mange børnefamilier og 
ældre, da der i området både etableres et 
plejecenter og skabes mulighed for nye 
bofællesskaber. Samtidigt indgår 
lokalplanområdet som et bindeled mellem 
Egedal By og eksisterende by, Stenløse, hvor 
der nærtliggende ligger to 
uddannelsesinstitutioner; Egedal Gymnasium 
og Stenløse privatskole. Det må derfor 
forventes, at mange lette trafikanter vil 
bevæge sig gennem området, og at mange vil 
søge adgang til Egedal Station. Der er derfor 
fokus på at skabe handicapvenlig og 
trafiksikker adgang i området for bløde 
trafikanter, hvilket også behandles i 
miljøvurderingen. 
 
O-alternativ og miljøstatus 
Lokalplanplanområdet er i dag en dyrket mark, 
som ikke er vejbetjent. Der er dog, som en 
midlertidig løsning, anlagt en midlertidig 
parkeringsplads og en midlertidig vejtilførsel 
fra Dam Holme. Begge anlæg skal fjernes i 
forbindelse med realisering af fremtidige 
lokalplaner for delområde A2 og A3 i 
lokalplanforslag 55.  
 
Metode 
Beregningerne for den forventede trafik er 
udarbejdet af rådgivere og vedlagt som bilag 
2. På baggrund af trafikberegningerne har 
rådgivere vurderet trafiksikkerheden og 
udarbejdet anbefalinger til vejoverkørsler, 
vejudformning, stier mv. Vurderingen og 
anbefalinger er vedlagt som bilag 3.    
 
Mængden af trafik er vurderet på baggrund af 
Miljøstyrelsens tur-rater samt på baggrund af 
nye undersøgelser fra Aalborg Universitet og 

erfaring om fordelingen af trafikken i 
lokalområdet. 
 
Miljøpåvirkning 
Den samlede trafik som genereres fra Egedal 
By – når alle bykvarterer er udbygget - er 
vurderet til samlet at blive 14.900 køretøjer 
per døgn (se bilag 2). Trafikken kommer til 
Dam Holme i Egedal By af tre adgangsveje. Via 
Dam Agre, via Dronning Ingrids Vej og via 
Ring Nord, se kort på side 9.  
 
Der er foretaget en vurdering af, hvordan 
trafikken forventes at fordele sig på de tre 
adgangsveje. Det sker ud fra en forventning 
om, at flest køretøjer fra de enkelte 
bykvarterer forventes at tage mod København 
og under halvdelen forventes at tage mod 
Ølstykke, Frederikssund eller Roskilde. 
Ligeledes forventes 75 % af beboerne i 
Stationsområdet at anvende Dronning 
Ingridsvej og de fleste beboere i 
lokalplanområdet at anvende Dam Agre. 
Forudsætningerne for fordelingen af trafikken 
er detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
Vejbetjening af lokalplanområdet  
Det er hensigten at en enkelt vejadgang fra 
Dam Holme til lokalplanområdet skal 
vejbetjene området. Det har været undersøgt 
om det var nødvendigt at lade adgangsvejen 
have en udkørsel til Dam Holme i stedet for at 
ende blindt, men for at undgå flere 
vejoverkørsler til Dam Holme er denne model 
fravalgt. 
 
I 2019 er ÅDT 1.800 køretøjer på Dam Holme, 
men det er beregnet, at der i fremtiden ved en 
udbygning af hele Egedal By vil køre 4.100 
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køretøjer per døgn på Dam Holme, se angivet 
på kort i figur 4.  
 
I lokalplanforslaget angives den præcise 
placering af vejoverkørslen til Dam Holme i 
forhold til trafiksikkerhed (se bilag 3). 
 

 
 
Trafikken, der generes ved udbygning af 
lokalplanområdet er beregnet til samlet at 
blive 1.500 køretøjer per døgn. Det vurderes, 
at den interne vejstruktur, hvor der etableres 
en adgangsvej ind i lokalplanområdet og en 
vendeplads for enden af vejen, er 
tilfredsstillende for afvikling af den lokale trafik 
til og fra området. 
 
Ved en beregning (se bilag 3) viser det sig at 
der kan forventes 150 køretøjer i spidstimen 
om morgenen og eftermiddagen, der skal ud 
og ind af området. Vurderingen er, at den 

fremtidige trafikmængde ikke giver 
trafikafviklingsproblemer og at der ikke 
forventes at opstå kø ved overkørslen til Dam 
Holme. 
 
Cykelister og gående 
Midt igennem området etableres en hovedsti 
for gående, som bindeled til den eksisterende 
by på den en side i Stationsområdet og på den 
anden side til Gymnasievej i Maglevad. 
Der etableres cykelsti langs 
hovedadgangsvejen. 
 

  
Foto viser eksempel på indsnævring af vejbane, hvor lette 
trafikanter skal krydse over vejen. 

 
På grund af de plejeboliger, der ifølge 
lokalplanforslaget skal opføres i området, skal 
der indarbejdes krav i lokalplanen om, at alle 
stier etableres med belysning og ledelinjer, 
skrid sikker belægning og hældninger som 
sikrer tilgængeligheden med rollator og 
kørestol. 
 
 
 
 

Figur 4: Kortet viser adgangsvej og stier i 
lokalplanforslaget. 
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Figur 5 viser vejprofil for den nye adgangsvej.  

 

Afværgeforanstaltning 
Der indarbejdes krav i lokalplanen om at 
etablere hastighedsdæmpende  
foranstaltninger på hele adgangsvejen.  
 
Hvor hovedstien krydser adgangsvejen stilles 
der yderligere krav i lokalplanen til, at der 
etableres en hastighedsdæmpende 
foranstaltning eksempelvis ved en indsnævring 
til én kørebane, så der er kortere vej for lette 
trafikanter at krydse vejen, og at der for 
opmærksomhedens skyld markeres i asfalten, 
at der er en krydsende sti.  
 
I arbejdet med lokalplanforslaget er det blevet 
fastsat at kørebane, cykelsti og fortov placeres 
i hvert sit tracé for at sikre tilgængelighed og 
trafiksikkerhed. På grund af et meget lige 
vejforløb, samt områdets anvendelse til 
boligområde er der fokus på, hvordan 
kørebanerne kan indsnævres, så hastigheden 
kan holdes på ca. 30 km i timen. 
 
Overvågning 
Kommunen planlægger ikke overvågning af 
trafikken. Det skyldes, at der i første omgang 
kun kommer trafik fra to forventede byggerier 
i lokalplanens delområde A1. 
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3.2 Trafikstøj  
 
Støj har sundhedsskadelige virkninger på 
mennesker og kan ved længere tids påvirkning 
føre til egentlige helbredseffekter. Derfor er 
der i denne miljøvurdering opmærksomhed på 
støjen i det nye bykvarter. Virkningen på 
menneskers sundhed er afgrænset til at 
omfatte de støjmæssige konsekvenser fra 
trafikken.  
 
O-alternativet og miljøstatus 
Størstedelen af området er en dyrket mark og 
der er hverken ophold eller færdsel i området, 
på nær den midlertidige parkeringsplads og 
den rekreative del af den grønne kile, som er 
anlagt i forbindelse med lokalplanlægning af 
Stationsområdet. Der er derfor ikke tidligere 
lavet støjforanstaltninger. 
 

 
Figur 6: Kortet viser støjbelastning i lokalplanområdet. 

 

Beregninger af trafikstøj viser, at støjniveauet i 
2030 vil være over 58 dB på opholdsarealerne 
i lokalplanområdet mellem Dam Holme og 
Frederikssundsvej. Tættest ved vejene vil 
støjen være optil 73 dB, som vist på kortet i 
figur 6. Støjen i området skyldes især trafikken 
fra Frederikssundsvej.  
 
Metode 
Den aktuelle støj fra vejtrafik i og omkring 
planområdet er vurderet på baggrund af 
eksisterende kilder. Den fremtidige trafik, der 
genereres af gennemførelsen af lokalplanen, er 
vurderet på det foreliggende grundlag om, 
hvor meget der forventes at blive bygget. 
(kilde: Atkins)  
 
Miljøpåvirkning 
Miljøstyrelsen har opstillet vejledende 
grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige 
områder. De vejledende værdier er opstillet for 
Nord2000 og gælder for ”årsmiddelværdien” af 
støjen udendørs i ”frit felt”. 
 

Grænseværdierne udtrykker den 
støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens 
vurdering er miljømæssigt og 
sundhedsmæssigt acceptabelt. Hvis støjen er 
højere end den vejledende grænseværdi, vil en 
større andel af befolkningen opleve støjen som 
generende, og der er øget risiko for 
sundhedsmæssige konsekvenser i form af 
følgesygdomme for de personer, der lever og 
arbejder i støjbelastede områder. 
For boligbebyggelse anbefales det at 
vejtrafikstøj ikke overskrider 58dB.  
 
Beregning med en fire meter høj 
støjafskærmning ved Frederikssundsvej viser, 
at støjniveauet på opholdsområderne 
reduceres til under 58 dB i 1,5 meters højde 
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over terræn på området i forskellige afstande 
fra væggen eller volden. Se figur 7.  
 
Afstanden fra støjskærm til et støjniveau under 
58 dB er ca. 25 meter midt for skærmen og ca. 
65 meter ved skærmafgrænsningen syd – øst. 
Der er regnet på at lave støjafskærmningen 
højere end de fire meter, men det vil kun have 
en begrænset effekt på bygningsfacader i 3 - 6 
etagers højde.  
 
Der er også i støjvurdering forsøgt at skærme 
støjen fra Frederikssundsvej yderligere ved at 
forlænge støjafskærmningen rundt om hjørnet 
mod Maglevad, som vist på figur 8. Denne 
løsning blev hurtigt afvist, selvom der er en 
støjreducerende effekt, da der ikke skal 
etableres barriere mellem lokalplanområdet og 
den eksisterende bebyggelse i Maglevad.   
 
Beregningsresultaterne på udvalgte facader 
viser, at det er nødvendigt at facadeisolere 
bygningerne. Det gælder både bygninger mod 
Dam Holme og mod Frederikssundsvej.  
 
Ud fra en støjmæssig betragtning har begge 
foranstaltninger, både vold og skærm, samme 
støjreducerende effekt. Støjvolden kan 
etableres med jord fra området i forbindelse 
med byggemodning og byggerier. Omvendt er 
en støjvold ret arealkrævende og vil kræve en 
dybde på minimum 16 meter afhængig af, 
hvordan hældningen etableres. 
 
 

 
Figur 7 Kortet viser støjbelastning ved en etablering af en 
fire meter høj støjafskærmning (vist med blå) mod 
Frederikssundsvej. 
 
  

 

 
Figur 8 Kortet viser støjbelastning ved en etablering af en 
fire meter høj støjafskærmning mod Frederikssundsvej og 
mod Maglevad (vist med blå streg). I lokalplanområdet er 
der vist en bebyggelsesstruktur som er trukket 30 meter 
fra Frederikssundsvej, så der er plads til en støjvold. 

 
Afværgeforanstaltning 
Der stilles krav i lokalplanen om, at der skal 
etableres en fire meter høj støjvold eller 
støjskærm. Støjvold eller støjskærm skal 
placeres ved støjkilden, som er vejstøj fra 
trafikken på Frederikssundsvej. 
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Derudover anbefales det, at facadeisolere 
fremtidigt etagebyggeri, så støjkrav til 
indendørs støjniveau kan overholdes, da en 
støjvold ikke alene kan dæmpe støjen på 
facaden af etagebyggeriet ud mod 
Frederikssundsvej i forskellige højder.  
 
Der stilles krav til, at byggeriet mod Dam 
Holme skal støjisoleres. 
 
Overvågning 
Der er ikke påtænkt overvågning af 
støjbelastningen. 
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3.3 Håndtering af overfladevand 
 
Der har fra starten været arbejdet meget med, 
at undersøge jordbundsforholdende i Egedal By 
Syd grundigt, med den tanke at kræve 100 % 
håndtering af regnvand på de enkelte 
storparceller. Derfor blev håndtering af 
overfladevand udpeget som et emne til 
miljøvurderingsrapporten. 
 
0-alternativet og miljøstatus 
Området er dyrket mark med en lavning i 
landskabet med vandspejl, og har udviklet sig 
til at være omfattet som en §3 beskyttet sø. 
Det nedbør, der falder i området, siver ned til 
grundvandet hvorfra noget strømmer naturligt 
videre til Stenløse Å.  
 
Metode 
Jordbundsundersøgelser (DualEM) viste at den 
sydøstlige del af lokalplanområdet var 
nedsivningsegnet, og der blev derfor arbejdet 
hen imod, at dette område kun skulle 
kloakeres for spildevand. 
 
Efter at lokalplan og miljøvurderingsrapporten 
var sendt i høring, modtog Center for Teknik 
og Miljø resultater fra loggere som Novafos har 
opsat i lokalplansområdet. Loggerne er 
måleinstrumenter, som blandt andet måler på 
grundvandsniveauet. 
 
Loggerne viste, at søen i området formentlig er 
grundvandsfødt, og at grundvandet generelt 
står ret højt. 
 
Miljøpåvirkning 
Egedal Kommune har derfor vurderet, at det 
ikke er hensigtsmæssigt at kræve 100 % 
nedsivning, da det ikke vil være muligt at opnå 

den ønskede afstand imellem bunden af et 
nedsivningsanlæg og det øvre grundvandspejl. 
 
Det betyder at hele Egedal By Syd planlægges 
separatkloakeret med en afløbskoefficient på 
0,6. Såfremt at spildevandstillægget vedtages, 
skal Novafos håndtere regnvandet fra hele 
området, der så ledes til et bassin og herfra 
videre til Stenløse Å. 
 
Egedal Kommune har som mål, at sikre ny 
grundvandsdannelse ved nedsivning af 
regnvand. Den seneste opdatering af 
Miljøstyrelsens grundvandskortlægning 
konkluderer midlertidig, at der ikke sker nogen 
grundvandsdannelse i det primære magasin i 
kalken i et nærområde langs Stenløse Ådal. 
Egedal By Syd er omfattet af dette område. 
Derfor er det vurderet, at vi i dette område 
kan fravige fra ovenstående princip.  
 
Afværgeforanstaltning 
Stenløse Å, som er recipienten for 
overfladevandet fra Egedal By Syd, er 
hydraulisk belastet og krav til udledning og 
rensning vil blive reguleret i en 
udledningstilladelse. 
 
Der sikres tilstrækkeligt areal til at etablere et 
regnvandsbassin inden for lokalplanområdet. 
Regnvandsbassinnet skal etableres og drives af 
forsyningsselskabet Novafos. Bassinet 
etableres som et forsinkelsesbassin, således at 
den restriktive udledningstilladelse, der 
forventes at blive meddelt fra 
miljømyndigheden kan overholdes. 
 
Der stilles krav om tilbageholdelse af regnvand 
inden for egne byggegrunde, hvilket kan ske 
som nedsivningsanlæg eller som åbne 
regnvandsbassiner. 
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Overvågning 
Det vurderes ikke relevant at udføre 
overvågning af lokalplanen, men i forbindelse 
med de konkrete udledningstilladelser kan der 
indgå vilkår til overvågning.   



 

20 
 

Kumulative effekter er udtryk for den 
potentielle øgede miljøpåvirkning, der kan 
opstå, hvis der er andre planer eller projekter i 
området, som realiseres samtidig med, eller i 
forlængelse af realisering af 
byudviklingsprojektet. Hvis der er 
sammenfaldende aktiviteter, kan der være 
risiko for, at mindre miljøeffekter fra flere 
planer eller projekter samlet set kan give en 
større påvirkning end antaget for den enkelte 
plan eller det enkelte projekt. 
 
Andre planforslag eller projekter 
Der er ikke kendskab til andre planer eller 
projekter i nærområdet, som kan forventes at 
medføre kumulative påvirkninger. 
 
Statens beslutning om at anlægge 
Frederikssundsmotorvejen vil forventeligt 
betyde at trafikken ændres på 
Frederikssundsvej. Der vil køre færre biler og 
vejen vil overgå til kommunal vej. Det vil give 
nogle ændrede forhold til behov for 
støjafskærmning, som kan få indflydelse på 
lokalplanområdet. Da tidshorisonten ikke er 
kendt for Frederikssundsmotorvejen er der 
ikke taget højde for det i denne miljørapport. 
 
Ligeledes arbejder forsyningsselskabet Novafos 
på et projekt om at løse den hydrauliske 
belastning af Stenløse Å. Projektet 
”Klimastilpasning af Stenløse By ” skal først 
gennemgå en VVM-redegørelse, og derfor 
kendes det endelig projekt endnu ikke. Der er 
derfor ikke taget højde for dette projekt i 
denne miljørapport.  
 
 
 
 

4.  Kumulative effekter 
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I forbindelse med udarbejdelse af en 
miljøvurdering af henholdsvis planer og 
programmer eller projekter, skal der jf. 
miljøvurderingsloven redegøres for de 
planlagte foranstaltninger, der har til 
formål at undgå, begrænse og så vidt muligt 
opveje enhver eventuel væsentlig negativ 
indvirkning på miljøet af planens, 
programmets eller projektets gennemførelse. 
 
For at begrænse miljøpåvirkninger i forbindelse 
med realisering af lokalplanen, er der 
indarbejdet bestemmelser i lokalplanforslaget, 
og der henvises til, at miljørapportens 
afværgeforanstaltninger skal overholdes. 
Samlet set medvirker disse forudsætninger til 
enten at undgå eller reducere 
miljøpåvirkningen. 
 
Trafikbelastning  
Der er indarbejdet krav i lokalplanen med 
henblik på at sikre trafiksikkerhed og 
tilgængelighed. 

• Der etableres hastighedsdæmpende 
foranstaltninger på adgangsvejen ved 
at etablere bump og forsætninger. 

• Hvor hovedstien krydser adgangsvejen 
stilles der yderligere krav i lokalplanen 
til at der etableres en 
hastighedsdæmpende foranstaltning 
eksempelvis ved en indsnævring til én 
kørebane, så der er kortere vej for 
lettere trafikanter at krydse vejen og at 
der for opmærksomhedens skyld 
markeres i asfalten, at der er en 
krydsende sti.  

 
Trafikstøj 
Der er indarbejdet afværgende foranstaltninger 
i lokalplanen, for at sikre menneskes sundhed 
ved at opholdsarealer ved boliger og i det 
fælles grønne friareal ikke er støjbelastet.  

• Der stilles krav i lokalplanen om, at de 
gældende grænseværdier for støjfølsom 
anvendelse overholdes. Der er 
reserveret areal til, at der enten 
etableres støjafskærmning tættest ved 
støjkilden, som er vejstøj fra trafikken 
på Frederikssundsvej. 

• Derudover anbefales det, at 
facadeisolere fremtidig etagebyggeri så 
støjkrav til indendørs støjniveau kan 
overholdes, da en støjvold ikke alene 
kan dæmpe støjen på facaden af 
etagebyggeriet ud mod 
Frederikssundsvej fra 2.-3. sals højde 
og op. Det fremgår af lokalplanen, at 
nyt byggeri skal overholde 
grænseværdierne for støj. 

 
Håndtering af overfladevand 
Der er høje krav i Egedal Kommune til 
klimatilpasning og der er i forbindelse med 
denne lokalplan blevet arbejdet på forskellige 
løsninger. Der stilles derfor krav om 
nedenstående: 

• Der stilles krav i spildevandstillægget 
om tilbageholdelse af regnvand ved at 
etablere nedsivningsanlæg eller 
forsinkelsesbassiner. 

5. Afværgende foranstaltninger 
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Miljøvurderingen skal indeholde en beskrivelse 
af de påtænkte foranstaltninger vedrørende 
overvågning af de væsentlige indvirkninger på 
miljøet ved planenernes og projektets 
gennemførelse. 
 
Programmet for overvågning udarbejdes med 
henblik på at kunne identificere uforudsete 
negative virkninger på et tidligt trin og træffe 
enhver hensigtsmæssig afhjælpende 
foranstaltning. 
 
Der er grundet planens detaljeringsgrad, og 
idet der ikke er identificeret væsentlige 
indvirkninger på miljøet, ikke foreslået 
overvågning af miljøpåvirkningerne, men det 
forudsættes, at lokalplanens bestemmelser 
overholdes. 
 
I forbindelse med byggesagsbehandlingen af 
de konkrete projekter, vil Egedal Kommune 
ydermere tilse, at bestemmelserne i 
lokalplanen opfyldes. 
 
Overvågning kan efterfølgende eksempelvis 
omfatte projektering, byggemodning, 
udledningstilladelse, §3-dispensation mm. af 
området, hvor Egedal Kommune sikrer, at de 
forudsatte forhold vedrørende håndtering af 
overfladevand i området, overholdes, så det 
sikres, at der ikke sker negativ påvirkning af 
recipienten Stenløse Å. 

6.  Overvågning 
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Miljørapporten er udført på samme 
detaljeringsniveau som plangrundlaget, med 
de usikkerheder for hvordan de endelige 
projekter realiseres inden for lokalplanens 
bestemmelser. 
 
Der er foretaget antagelser for så vidt angår 
den fremtidige trafiks fordeling på vejnettet. 
Antagelserne er baseret på et skøn over hvor 
borgerne forventes at køre hen. 
 
Der vurderes ikke at være mangler i selve 
miljøvurderingen. 

7.  Mangler og usikkerhed 
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Planer og programmer som udarbejdes af 
offentlige myndigheder og som kan få 
væsentlige indvirkninger på miljøet, er 
omfattet af reglerne i Miljøvurderingsloven. 
Jævnfør Miljø- og Fødevareministeriets 
lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 
2018 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Miljøvurderingen er en proces, som kan 
opdeles i fem faser. Når der er truffet afgørelse 
om, at der skal gennemføres miljøvurdering, 
indledes miljøvurderingsprocessen.  
 
Første fase bruges til at fastlægge indholdet af 
miljøvurderingen (afgrænsning) og høre 
berørte myndigheder for at afdække relevant 
viden i arbejdet med miljøvurderingen.  
 
Anden fase består af selve miljøvurderingen og 
udarbejdelse af miljørapporten. 
Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse og 
vurdering af planens sandsynlige indvirkning 
på de miljøparametre, der er afgrænset ved 
den forudgående afgrænsning. Loven angiver 
minimumskravet til rapportens indhold. Kravet 
til kvalitet og omfang skal ses i lyset af, hvad 
der med rimelighed kan forlanges og svarer til 
planens detaljeringsniveau.  
 
Tredje fase er høringsfasen, hvor 
offentligheden og berørte parter får mulighed 
for at udtale sig om planforslagene samt 
miljøvurderingen af samme planforslag.  
 
Fjerde fase består af planens endelige 
godkendelse eller vedtagelse, planmyndig-
hedens sammenfattende redegørelse og 
dennes offentliggørelse sammen med 
offentliggørelsen af den vedtagne plan.  
 

Femte fase er den opfølgende overvågning af 
planens miljømæssige konsekvenser i 
overensstemmelse med et evt. 
overvågningsprogram, der fastlægges i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af 
planen med udgangspunkt i miljøvurderingen 
 

9. Hvad er miljøvurdering? 
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