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FORSLAG TIL LOKALPLAN 183 FOR ET OMRÅDE OMKRING MÅLØVBAKKEN 
 
 
 
 
 
REDEGØRELSE 
 
Lokalplanens område 
 
Lokalplanområdet omfatter et samlet areal på godt 11 ha., der er beliggende midt i 
erhvervsparken vest for Måløv.   
Området har siden 1980’erne været omfattet af lokalplanerne 031 og 041.    
 
Mod nord afgrænses området af Måløv Byvej, mod øst af den karakteristiske bebyggelse 
’Måløv Værkstedsby’, der ikke indgår i den aktuelle lokalplan, mod syd af jernbanen og mod 
vest af erhvervsbebyggelsen Lyfa-Parken og et par ubebyggede parceller ved Kildedal Station, 
der heller ikke indgår i denne lokalplan.  
 
Nord for Måløv Byvej finder man Novo Nordisk forskningscenter og life science-virksomheden 
Origio. Syd for jernbanen og kommunegrænsen til Egedal fører Kongebakken til 
erhvervsområdet Kong Svends Park, der bl.a. huser medico-virksomheden Oticon og Falck. 
 
 

 
 
Lokalplanområdets afgrænsning  
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Lokalplanområdet set fra nordøst - mellem Novo Nordisk og Oticon (alle luftfotos: JWluftfoto) 
 

 
 
Lokalplanområdet set fra sydvest 
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Lokalplanens baggrund og formål 
 
Som beskrevet i såvel kommuneplanen som i erhvervspolitikken er det Kommunalbestyrelsens 
mål løbende at modernisere erhvervsområdernes planbestemmelser, så de til enhver tid sikrer 
virksomhederne de bedste rammebetingelser for fortsat virke og udvikling. Inden for de senere 
år er der udarbejdet nye lokalplaner for de mere traditionelle industrikvarterer i kommunen. 
 
Med vedtagelsen af lokalplanerne 031 og 041 allerede tilbage i 1980’erne blev plangrundlaget 
for anvendelsen af ejendommene i Måløv Erhvervspark til mellemstore og mindre 
virksomheder inden for traditionelle fremstillings-, lager- og servicebrancher skabt. 
 
Inden for disse rammer opførtes efter en samlet plan Måløv Værkstedbys bebyggelse med de 
karakteristiske tage, og siden kom tre individuelle erhvervsejendomme til – alle med den 
sædvanlige kombination af en større, rektangulær hal og en kontorfløj i to etager. 
Ved broen, der fører Måløvbakken over jernbanen, er opstillet en større telemast med 
tilhørende teknikbygning. 
 
Centralt i området har en større ejendom bestående af flere matrikler længe ligget ubenyttet 
hen. Ejendommen er for nylig købt af en kristen forening, som her ønsker at bygge et nyt 
samlingssted. 
 
Kommunen har i en årrække været i dialog med køber og flere andre trossamfund og religiøse 
menigheder om at finde egnede steder at placere forsamlingshuse og menighedslokaler. Det 
har imidlertid vist sig vanskeligt at finde plads til sådanne aktiviteter i centrale byområder, 
som foruden handel og service normalt også rummer diverse offentlige og kulturelle formål.  
 
 

 
 
Visualisering af nyt menighedshus 
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Mulig udnyttelse af de ubebyggede arealer til menighedshus (1), uddannelsesformål (5) og 
klassiske erhvervsformål (2-4).  
 
 
På grund af sådanne bebyggelsers størrelse og karakter forekommer det derfor mest oplagt, at 
de i stedet lokaliseres i de dele af kommunens erhvervsområder, der er udlagt til små og 
mellemstore virksomheder. Tidligere eksempler på dette kan findes på Metalbuen og 
Brydehusvej i Ballerup.  
 
I Kommuneplan 2013 blev rammebestemmelserne for disse områder suppleret med 
muligheden for at opføre eller indrette bebyggelse til mere serviceprægede erhverv og mindre 
miljøbelastende aktiviteter, herunder institutioner, forenings- og menighedslokaler og 
tilsvarende offentlige formål, der kan indpasses, uden at området ændrer karakter. 
 
Formålet med den aktuelle lokalplan er at udmønte kommuneplanens rammer, således at det 
også i dette område bliver muligt at opføre et forsamlingshus til deres menighed.   
 
Køber forventer kun at skulle bruge en mindre del af ejendommen, hvorfor de resterende dele 
forudsættes afhændet til en eller flere virksomheder.  
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Eksisterende forhold 
 

 
 
Ejendommen Måløv Teknikerby 2-4 
 
 
Lokalplanområdet rummer i dag tre virksomheder: Becher-Madsen Service med adresse på 
Måløv Værkstedsby samt Brand Facory og Eva Solo på Måløv Teknikerby. Alle tre er beliggende 
i delområder forbeholdt mellemstore virksomheder. Delområderne til de mindre virksomheder 
mellem fordelingsvejene og jernbanen er endnu ikke taget i anvendelse. 
 
 

 
 
Ejendommen Måløv Teknikerby 18-20 
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Den ubebyggede grund på Måløv Teknikerby 
 
Områdets fem ejendomme er vejbetjent fra henholdsvis Måløv Værkstedsby og Måløv 
Teknikerby. Via Måløvbakken har de adgang til Måløv Byvej. I forlængelse af Måløvbakken mod 
syd fører den blinde vej: Kongebakken, til det tilstødende erhvervsområde i Egedal Kommune. 
 

 
 
Ejendommen Måløv Værkstedsby 1 
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Lokalplanområdets terrænforhold 
 

 
Lyfa-bakken – skræntzonen der danner lokalplanområdets grænse mod vest 
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Den vestlige del af kommunen er karakteriseret ved det store morænelandskab hvori den 
historiske landevej mod Frederikssund er lagt på højderyggen, oprindelig med vid udsigt over 
lavere liggende vådområder som moserne ved Veksø og Bringe (jf. den tidligere Flyvestation 
Værløse). Områdets mange gravhøje fra broncealderen vidner om en tidlig bosætning. 
 
Især den sydlige del af lokalplanområdet er præget af store terrænforskelle, der er blevet 
forstærket af udgravninger i forbindelse med jernbanens anlæggelse i 1870’erne. Ved ’Lyfa-
bakken’ nordvest for lokalplanområdet falder Måløv Byvej ca. 10 m ned mod krydset ved 
Knardrupvej/Kildedalsvej, ligesom Måløvbakken falder ca. 5 m fra Måløv Byvej til broen over 
jernbanen.  
 
De lokale forsyningsveje Måløv Værkstedsby og Måløv Teknikerby er begge anlagt langs 
terrænets kurver, således at parcellerne nord for vejene ligger på forholdsvis jævne plateauer. 
 
Syd for vejene falder terrænet derimod med ca. 10 m ned mod jernbanen, hvilket giver 
særlige udfordringer til kommende erhvervsbebyggelser.  
 
Som led i den oprindelige Lokalplan 031 for værkstedsbyen blev det anbefalet, at nye 
erhvervsbebyggelser til mindre virksomheder langs sydsiden af vejen med fordel kunne 
opføres i en etage med regulær etagehøjde til værkstedsformål mod vej og med en frilagt 
underetage til virksomhedens administrative og sekundære aktiviteter på den sydvendte 
skrænt. 
 
Fordelingsvejenes profil og byggelinjerne omkring vejen muliggør anlæggelse af parkering, 
manøvre- og servicearealer langs vejen.   
 
 
 

 
 
Måløv Teknikerby i det mod vest faldende terræn ved Eva Solo 
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Lokalplanområdet set fra nordøst - mellem Novo Nordisk og Kildedal Station 
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Lokalplanens indhold 
 
Området vil fortsat være forbeholdt bebyggelse til små og mellemstore virksomheder, 
fortrinsvis til traditionelle fremstillings- og lagererhverv. Lokalplanens område opdeles derfor i 
to delområder efter bygningernes størrelse samt et tredje forbeholdt tekniske anlæg; nærmere 
bestemt et kommende regnvandsbassin. 
 
Anvendelsesmæssigt kan området således i princippet benyttes til samme erhvervsformål som 
hidtil. Bestemmelserne er dog opdateret, så de bedre svarer til nutidens virksomheds-
kategorier, herunder mere service- og administrationsprægede erhvervstyper.   
Desuden er anvendelsesbestemmelsen udvidet, så der gives mulighed for indpasning af 
undervisningsinstitutioner, forenings- og menighedslokaler og tilsvarende offentlige formål. 
Bortset fra virksomheders sædvanlige, midlertidige lagersalg vil der fortsat ikke blive åbnet op 
for detailhandel. 
  
Efter tidligere lokalplaner har der været mulighed for, at virksomheder kunne indrette enkelte 
boliger til portnere eller andre relevante personer tilknyttet virksomheden. Denne mulighed 
udgår i den nye lokalplan. Kommunen vurderer, at tiden er løbet fra sådanne behov, da sikring 
og overvågning i dag sker ved brug af teknologiske løsninger. Og erfaringen siger, at 
indpasning af boliger udløser unødvendige miljøkonflikter i forhold til omgivende virksomheder. 
 
 
 

 
 
Lokalplanområdet set fra vest – med Kildedal Station og Lyfa-parken i forgrunden 
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Ud over bestemmelser for områdets anvendelse fastlægger lokalplanen bestemmelser om, 
hvor og hvor meget der må bygges på ejendommene samt om udformning og indretning af 
bebyggelse og udenomsarealer. 
 
De gældende bestemmelser om udstykning og grundstørrelser samt om udnyttelse og 
bebyggelsesformer fastholdes i al væsentlighed. Det betyder, at der i delområder til mindre 
virksomheder gælder en bebyggelsesprocent på 40, og at bebyggelse kan opføres i to etager. 
I delområder til mellemstore virksomheder er bebyggelsesprocenten 50, og bebyggelse kan 
opføres i tre etager. Den hidtidige bestemmelse om et maksimalt rumfang udgår af planen. 
 
Langs Måløv Byvej og Måløvbakken fastholdes 10 m brede beplantningsbælter. I områdets 
nordvestlige ende friholdes skræntzonen kaldet ’Lyfa-bakken’ fortsat for bebyggelse. 
 
På samme ejendom skjuler en tæt bevoksning langs Måløv Byvej den lange lagerbygnings 
lukkede facade. På de øvrige ejendomme hvor kontorbygninger ligger ud til de nævnte veje 
anbefales en mere åben karakter med spredte trægrupper eller trærækker på græsklædte 
arealer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eksempel på tæt beplantningsbælte langs Måløv Byvej 
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Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 
 
Fingerplan 2013  
Efter planloven har Folketinget vedtaget et særligt landsplandirektiv for hovedstadsområdets 
planlægning; kaldet Fingerplan 2017. Erhvervsstyrelsen behandler for tiden indkomne forslag 
og ønsker til en revision af planen.   
 
Såvel i landsplanlægningen som i den hidtidige region- og kommuneplanlægning har det været 
et bærende princip at skabe sammenhæng mellem trafikbetjeningen og lokaliseringen af 
boliger, erhverv og andre byfunktioner. 
 
De stationsnære arealer op til 1.200 m fra stationerne har herved fået en central rolle, idet 
hovedparten af regionens fortsatte bolig- og erhvervsmæssige vækst søges placeret her.     
Det er således også i de erhvervsområder, som er stationsnært beliggende, at en markant 
anvendelsesmæssig fornyelse og en eventuel intensiveret udnyttelse vil kunne tillades.  
 
Fingerplanen for hovedstadens byudvikling tilsiger, at lokaliseringen af arbejdskraft-intensive 
erhverv skal ske nær stationer. Argumentationen bygger på, at en væsentlig højere andel af 
de i området beskæftigede, vil kunne anvende den kollektive transport i den daglige pendling 
mellem bolig og arbejdsplads.  
 
I planmæssig forstand har erhvervsområdet mellem Måløv og Kildedal Station en sådan 
stationsnær beliggenhed. Og en enkelt ejendom inden for det aktuelle lokalplanområde 
(matr.nr. 4 o) er beliggende i det, der kaldes kerneområdet op til 600 m fra Kildedal Station. 
 
 
 
 

 
 
Lokalplanområdet er beliggende centralt i Frederikssundsfingerens byområde 
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Stationsnære områder (cirkelslag markerer afstand på 600 m og 1.200 m fra S-station) 
 
 
Såfremt vi med lokalplanlægning agter at give mulighed for at lokalisere kontorbyggeri med 
mere end 1.500 m2 etageareal uden for det stationsnære kerneområde, skal vi i henhold til 
Fingerplanen som udgangspunkt redegøre for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende 
virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til det stationsnære 
kerneområde. En sådan bestemmelse er indføjet i den aktuelle lokalplan. 
 
Lokalplanforslaget er således i overensstemmelse med Fingerplanen og ikke i konflikt med 
andre statslige interesser.  
 
 
Kommuneplan 2013  
Kommuneplanen fastlægger en afgrænsning dels af de stationsnære kerneområder op til 600 
m fra kommunens stationer; dels af de øvrige stationsnære områder op til 1.200 m fra 
stationerne.  
Det stationsnære område omkring Kildedal Station omfatter hele det aktuelle lokalplanområde.  
 
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområderne  
7.E6 – Stationsnært erhvervsområde omkring Måløv Teknikerby, og 7.E7 - Stationsnært 
erhvervsområde omkring Måløvbakken. 
 
For ejendommene i begge områder gælder en bebyggelsesprocent på 50. Bebyggelse vil kunne 
opføres i op til 3 etager, med en facadehøjde på 13 m og en max. taghøjde på 15 m.  
 
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. 
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Kommuneplanens rammebestemmelser 
 
 
Lokalplan 031  
Som første skridt til etableringen af erhvervsområdet vest for Måløv blev der i 1985 udarbejdet 
en lokalplan for projektet ’Måløv Værkstedsby’ og for arealerne vest for denne.   
 
Planen dannede samtidig grundlag for anlæggelsen af Måløvbakken, som sidenhen blev ført 
over jernbanen og videreført i Kongebakken, der betjener erhvervsområdet Kong Svends Park 
i Egedal Kommune. 
Fra Måløvbakken blev der til betjening af erhvervsejendommene anlagt to frdelingsveje:  
Måløv Værkstedsby mod øst og Måløv Teknikerby mod vest. 
Nord for fordelingevejene udlagdes areal til mellemstore virksomheder, mens arealerne syd for 
vejen blev forbeholdt mindre virksomheder. 
 
Lokalplanen opretholdes for selve værkstedsbyen, men aflyses for så vidt angår de 
ejendomme, der berøres af den nye lokalplan.   
 
Lokalplan 041  
To år senere i 1987 fulgte Lokalplan 041 for et erhvervsområde tilhørende lampefabrikken 
Lyfa. Som følge af en massiv jordforurening fra den oprindelige Cheminova’s fabrikation af 
kemikalier kunne der efter datidens lovgivning kun lokalplanlægges for den nordlige del af 
erhvervsejendommen. Men lokalplanen muliggjorde frasalg af en parcel umiddelbart nord for 
den eksisterende fabriksbygning.  
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Gældende lokalplaner 
 
 
Vejbetjeningen af nye virksomheder var forudsat at skulle ske ved en forlængelse af Måløv 
Teknikerby. Københavns Amt, der på dette tidspunkt var vejmyndighed for Måløv Byvej, 
forlangte, at den eksisterende adgang fra Måløv Byvej på sigt blev afviklet.  
 
Lokalplanen tog også højde for, at der kunne etableres en ny, overordnet og nord-sydgående 
vej fra Måløv Byvej mod syd under jernbanen ved en ny S-station. Det endelige tracé for 
denne vej blev først fastlagt nogle år senere; 75 m længere mod vest.  
 
Lokalplanen opretholdes for den vestlige del, men aflyses for så vidt angår de ejendomme, der 
berøres af den nye lokalplan.   
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Sektorplanlægning 
 
Trafik 
Erhvervsområdet vest for Måløv er trafikalt velbetjent; dels af rute 211 – Frederikssundsvej 
(lokalt kaldet: Måløv Byvej) dels af Tværvej (lokalt kaldet: Kildedalsvej/Knardrupvej), som 
giver forbindelse til motorvejsnettet. 
 
Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Måløv Byvej ad Måløvbakken. Herfra fører de blinde 
fordelingsveje: Måløv Værkstedsby mod øst og Måløv Teknikerby mod vest, fre til de enkelte 
ejendomme. 
 
De to fordelingsveje er oprindelig anlagt af grundejerne som private fællesveje. Bortset fra den 
vestligste ende af Måløv Teknikerby er vejstrækningerne inden for lokalplanområdet overtaget 
af kommunen. Den manglende strækning forventes at overgå til kommunevej i forbindelse 
med en kommende revision af lokalplanerne for arealerne vest for den aktuelle lokalplan.   
 
Supercykelstien på Frederikssundsruten passerer gennem området, og såvel langs de 
omgivende veje som langs de interne fordelingsveje er der cykel- og gangstier, hvorfra der er 
forbindelse til de lokale S-stationer i Måløv og ved Kildedal. 
  
Ud over busbetjeningen af Kildedal Station er der på Måløv Byvej tre stoppesteder, der for 
tiden betjenes af buslinje 158. 
 
 
 

 
 
Områdets stier og busstoppesteder 
(lys blå stiplet=supercykelsti; grøn stiplet=øvrige cykel/gangstiforbindelser) 
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Måløvbakkens profil med kørebane, sti samt beplantningsbælte med trærækker og et 
græsklædt skråningsanlæg. 

 
Fordelingsvejenes profil med kørebane, beplantet rabat og cykel-/gangsti i nordsiden.  
I baggrunden telemasten på hjørnet af Måløvbakken og Måløv Teknikerby. 
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Energiforsyning 
Med henblik på at opnå den mest miljøvenlige og samfundsøkonomisk mest fordelagtige 
forsyning skal ny bebyggelse tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsnet efter Kommunens 
anvisninger. I den hidtidige varmeplanlægning har det været forudsat, at ny bebyggelse skulle 
tilsluttes naturgasnettet. Men ændrede regler betyder, at området nu er godkendt til 
fjernvarmeforsyning. Tilslutning vil derfor kunne ske til I/S Vestforbrændings forsyningsnet. 
 

 
Aktive gasledninger (HNM) 
 

 
Fjernvarmeleninger (Vestforbrænding) 
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Kortlagte arealer med jordforurening (blå = V1-niveau; rød = V2-niveau) 
 
 
Grundvand 
I lighed med hovedparten af kommunen er lokalplanområdet beliggende i et område med 
særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at der kun på skærpede vilkår vil kunne etableres 
virksomheder og aktiviteter, som kan udgøre en trussel for grundvandet.  
Lokalplanområdet er ikke berørt af beskyttelseszone omkring en konkret boring. Der er ca. 360 
m til nærmeste boring (DGU nr. 200.468), der er beliggende mod sydøst. 
 
 
Jordforurening 
Inden for lokalplanområdet er der kortlagt en enkelt jordforurening på vidensniveau 1. 
 
På nabogrunden mod sydvest er der på vidensniveau 2 registreret en omfattende 
kemikalieforurening, som har ført til etableringen af et særligt renseanlæg, der leder det 
rensede vand til Sørup Rende syd for jernbanen.  
 
 
Vandforsyning 
Siden 2017 indgår forsyningsvirksomheden i Ballerup Kommune i NOVAFOS – et nyt, fælles 
forsyningsselskab for ni nordsjællandske kommuner. 
 
Lokalplanområdet er omfattet af Ballerup Kommunes Vandforsyningsplan og forsyningen 
varetages af det offentlige selskab: Vand Ballerup A/S under NOVAFOS. 
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Eksisterende vandforsyningsledninger 
 

 
 
Støjkortlægning 2017 – Lden 1.5m (gul=55; orange=60; rød=65; violet=70; blå=75 dB) 
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Støjforhold 
Med beliggenheden langs Måløv Byvej påviser støjkortlægningen fra 2017, at dele af 
lokalplanområdet umiddelbart vil være påvirket af støj fra trafikken over Lden 58 dB, som er 
grænsen for institutioner. Det fremgår af illustrationen, at erhvervsbygningerne har en 
skærmende effekt for de bagvedliggende arealer. 
 
Inden for erhvervsområder gælder de vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder 
mv., jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". For et område 
med forbud for særligt støjende virksomhed (type 2) er grænsen 60 dB. Grænseværdierne 
bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også 
benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, 
aftenperioden og natten. 
 
 
Afløbsforhold / kloakering 
Kommunalbestyrelsen har i marts 2017 vedtaget en ny spildevandsplan. Lokalplanområdet 
indgår i spildevandsområde M32.4S og i regnvandsområde M62R (bortset fra matr.nr. 4 o, der 
indgår i område M63R). Hele området er separatkloakeret, og forsyningsselskabets 
hovedkloakledninger for spildevand og regnvand fremgår af nedenstående kort. Den daglige 
drift varetages af Afløb Ballerup A/S under NOVAFOS.  
 
Ledningsnettet for regnvand er forberedt til, at et areal i lokalplanområdets sydvestlige hjørne 
kan tages i brug som bassin til håndtering af områdets regnvand. Arealet forventes overtaget 
af NOVAFOS.  
 
 
 

 
 
Større spildevandsledninger (rød) og regnvandsledninger (lysblå)  
 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
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Nedsivningsmulighed (blå=egnet; lys blå=mindre egnet; orange=ikke tilladt; gul=forurenet)  
 
 
Klimatilpasning 
Ved den fysiske planlægning og i myndighedsbehandlingen skal klimatilpasning være i fokus 
og prioriteres.  
Lokalt er den dimensionerende regnintensitet 154 liter/sekund pr. ha (inkl. klimafaktor), og 
den maksimale befæstelsesgrad fastsættes til 0,8, svarende til det normale i denne type 
erhvervsområder. 
   
Som det fremgår af ovenstående ’mulighedskort’, er lokalplanområdet delt i zoner, der er 
egnet henholdsvis ikke-egnet til nedsivning af overfladevand. I førstnævnte er der plads i det 
sekundære grundvandsmagasin, mens der i det andet er højt grundvandsspejl.  
 
I og nær lokalplanområdet er der såvel jordforurenede områder som flere områder, hvor 
grundvandet står højt. Disse er derfor ikke er egnet til nedsivning, og sammenholdt med 
terrænprofilen i området forventes nedsivning ikke at kunne tillades. Derfor skal overfladevand 
ikke søges håndteret i LAR-løsninger, men der vil kunne opsamles tagvand til brug i toiletter.  
Håndtering af skybrudsvand skal indtænkes ved projektering i området.  
 
Ballerup Kommunes Klimatilpasningsplan kortægger sandsynligheden for oversvømmelser og 
vurderer i relation til de kortlagte ejendomsværdier og andre kvalitative værdier risikoen for 
fremtidige oversvømmelser.  
 
Lokalplanområdet er ikke del af risikoområde Måløv. Men nedenstående ’oversvømmelseskort’ 
viser, at der ved en 5 års regnhændelse sker opstuvning langs visse vej- og banestrækninger 
og i det lavtliggende område mod sydvest.  
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Klimatilpasningsplanens kortlægning af oversvømmelsesrisiko (rød = 5 års hændelser) 
 

 
 
Det lavtliggende areal ved jernbanen der forudsættes anvendt til regnvandsbassin. 
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'Scalgo-model' der viser strømme og opstuvninger i området ved en 100 års regnhændelse. 
 
 
Ved modelkørsel i Scalgo med 50 mm regn og mindst 10 cm vand på terræn ses hvor, der ved 
en 100 års regnhændelse på arealet stuver vand op. Strømninger er vist med pilene. 
Det fremgår, at skybrudsvand nord og øst for lokaplanområdet strømmer til og gennem dette, 
og fortsætter videre mod sydvest. Banetracéet ser ud til at være transportkorridor for 
skybrudsvandet. Området er ret kuperet og falder på korte afstande meget. Dette vil betyde, 
at vandet i skybrudssituationer vil få meget fart. 
 
 
Beskyttet natur  
Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret beskyttede naturtyper. Men i Egedal 
Kommune syd for jernbanen ligger et vådområde, der i lighed med vandløbet Sørup Rende er 
registreret. Flere steder i og omkring lokalplanområdet foretages bekæmpelse af bjørneklo.  
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Beskyttet natur syd for lokalplanområdet 
 

 
 
Bjørneklo – indsatsplan 2017 
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Miljøvurdering 
Ved en indledende miljøvurdering/screening af Lokalplan nr. 183 er det vurderet, at planen 
ikke vil have væsentlig negativ indvirkning på miljøet i forhold til områdets hidtidige 
anvendelse, herunder den biologiske mangfoldighed, menneskers sundhed, fauna, flora, 
jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker 
og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk arv samt det indbyrdes forhold mellem 
samtlige disse faktorer. 
 
Indvirkningen knytter sig til den fulde udnyttelse af ejendommene, som sandsynligvis vil 
medføre at antallet af arbejdspladser og dermed trafikken til og fra området øges. Hertil 
kommer, at forøgelsen af bebyggelse og belægninger vil stille særlige krav til håndteringen af 
regnvand.    
 
I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(LBK nr. 448 af 10/05/2017) § 2 er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af planen. 
 
 
 
Retsvirkninger 
 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af 
planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 
 
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen 
medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de bebyggelser og anlæg med videre, der er 
indeholdt i planen. 
 
Ifølge Planlovens § 19 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, og under 
forudsætning af at området ikke ændrer karakter af det stationsnære erhvervsområde, som er 
fastlagt i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny 
lokalplan. 
 
For forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende 
bestemmelser i Byggeloven. 


