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1 Indledning 

Ballerup Kommune har i samarbejde med Pension Danmark igangsat udarbejdel-

sen af en helhedsplan for Kildedal i Ballerup Kommune. Helhedsplanen, "Kildedal 

– En by for livet", skal fastlægge de overordnede rammer for udviklingsproces-

sen omkring Kildedal Station. Det generelle formål med helhedsplanen er at 

skabe et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med byudvikling i området. 

Helhedsplan for Kildedal indeholder visioner om omdannelse af området ved Kil-

dedal Station til en sammenhængende bydel med både bolig og erhverv. Områ-

det skal desuden kunne rumme en lang række funktioner, herunder institutioner 

til børnepasning og uddannelse, detailhandel og caféer samt sandsynligvis fri-

tids- og kulturfaciliteter. 

Følgegruppen for Ballerup Kommunes Byudvikling har løbende bidraget til arbej-

det med udkast til helhedsplan, ligesom Den Grønne Følgegruppe, Egedal Kom-

mune og klubber og foreninger i området har været involveret i den indledende 

planlægning. Desuden har der været afholdt et digitalt borgermøde om Helheds-

planen, herunder planerne for byen Kildedal og miljøvurdering. 
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I forbindelse med forslaget til Helhedsplan for Kildedal er der udarbejdet en mil-

jørapport med miljøvurdering af planen efter bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 

2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) (herefter miljøvurderingsloven). Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, 

skal der i forbindelse med de endeligt vedtagne planer udarbejdes en sammen-

fattende redegørelse, som beskriver: 

› hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 

› hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-

fasen, er taget i betragtning, 

› hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller ved-

tagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har væ-

ret behandlet, og 

› hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet 

af planen eller programmet. 

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige 

vedtagelse af Helhedsplanen. 

2 Integration af miljøhensyn 

Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af 

miljøforhold i planforslaget. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget 

har miljøhensyn indgået som en væsentlig del af planlægningen, idet formålet 

med planen er at fastlægge de overordnede rammer for udviklingsprocessen 

omkring Kildedal Station og sikre hensynet til eksisterende naturtyper og fore-

komster af beskyttede arter i den senere proces.  

Miljøvurderingen har i den forbindelse bidraget til, at indarbejdelsen af disse mil-

jøhensyn samt høring af berørte myndigheder og offentligheden foreligger doku-

menteret. 

Helhedsplanen indeholder visioner om omdannelse af området til blandet by og 

erhverv og arbejder derfor hen imod etablering af en ny by omkring Kildedal 

Station i et område, der i dag i høj grad domineres af bar mark. Dette indebærer 

etablering af bebyggelse – herunder boliger, erhvervsbebyggelse og offentlige 

institutioner – samt veje, stisystemer og en ny grøn korridor. 

Det er vurderet i miljørapporten, at vedtagelse og realisering af initiativerne i 

Helhedsplanen, kan have følgende miljøpåvirkninger: 

› Etablering af bebyggelse indenfor eksisterende skovbyggelinje  

› Ændring af ledelinjer for flagermus 

› Fjernelse af potentielle leveområder for flagermus 

› Etablering af ny potentiel spredningskorridor for padder 
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› Ændring af tilstand i områder, som potentielt kan udvikle sig til § 3-beskyt-

tet natur 

› Planlægning for støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder 

› Ændring af trafikforhold i området 

› Ændring af arealanvendelse i forureningskortlagt område 

› Ændring af visuelle og landskabelige forhold i området 

Planen er tilpasset således, at der etableres en grøn korridor til sikring af lede-

linjer og spredningskorridor for beskyttede arter i området. Planen indeholder 

desuden visioner om etablering af støjafskærmning til sikring af menneskers 

sundhed mod støj fra veje. Ballerup Kommune har desuden i forbindelse med 

miljøvurderingen fået udarbejdet et uddybende notat om håndtering af bilag IV-

arter i området.  

Ud fra en vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger har Ballerup Kommune 

fastlagt afværgeforanstaltninger, som sikrer, at: 

› Der foretages flagermusundersøgelser og evt. udslusninger inden nedriv-

ning af bygninger, som anvendes som dag- og vinterkvarterer for flagermus 

› At forurenet jord håndteres i overensstemmelse med Kommunens retnings-

linjer herom i forbindelse med realisering af helhedsplanen 

› At kapaciteten i Måløv Renseanlæg sikres forud for øget belastning med af-

ledning af spildevand 

Miljøvurderingens konklusion er, at vedtagelse af Helhedsplanen ikke forventes 

at medføre væsentlige negative virkninger på miljøet. 

3 Høringssvar 

I denne sammenfattende redegørelse beskrives det, hvordan de høringssvar, 

der omhandler plangrundlaget, er taget i betragtning. 

Forslag til Helhedsplan samt den tilhørende miljøvurdering har været i offentlig 

høring fra den 5. maj 2021 til den 30. juni 2021. Der er i denne periode indgået 

15 høringssvar fra borgere i kommunen, en privat grundejer og en forening in-

den for projektområdet, administrationen i nabokommunerne Furesø og Egedal 

samt fra berørte myndigheder og offentligt ejede selskaber. 

Der er desuden den 3. juni 2021 blevet afholdt et digitalt borgermøde med del-

tagelse af borgmester Jesper Würtzen og udvalgsformand Hella Hardø Tiede-

mann samt godt 40 tilmeldte borgere og interessenter. På borgermødet blev 

helhedsplanen præsenteret og der var en spørgerunde, hvor der især blev sva-

ret på spørgsmål vedrørende bebyggelsestætheden, overgangen til eksisterende 

by og det åbne land, trafikafvikling og sikring af tilstrækkelig parkering. 
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Nedenfor opsummeres de enkelte høringssvar, og det beskrives, hvordan hø-

ringssvaret er taget i betragtning. 

De indkomne høringssvar afspejler en række bekymringer for påvirkningerne 

forbundet med en realisering af helhedsplanen. I punktform har høringssvarene 

været fokuseret på:  

› bebyggelsestæthed og anvendelser 

› byggeri i åbent land 

› indhold i planen; herunder fordelingen af anvendelser samt offentlige funk-

tioner 

› sikring af naturværdierne, herunder bilag IV arter såsom flagermus 

› trafik og parkering 

› støjsikring, og 

› kulturarv 

Der er flere høringssvar, der efterspørger justeringer af helhedsplanens bebyg-

gelsestætheder både i forhold til lavere eller ingen bebyggelse mod det åbne 

land og en højere bebyggelsesprocent især i de centrale dele af bebyggelsen. 

Der spørges ind til placeringen af boliger i forhold til støj og trafikafviklingen. 

Der ytres bekymring for bilag IV-arter/flagermus og bevaringen af den beskyt-

tede natur i området. Desuden foreslås en delvis bevaring af Engagergård i for-

hold til kulturværdier og alternativt en registrering af bygninger ved bymuseet. 

Ballerup Kommune har til de indkomne høringssvar haft følgende bemærknin-

ger: 

› Der er i helhedsplanen taget højde for trafikafviklingen ved at planlægge for 

ny infrastruktur i form af gode forbindelser på tværs af de enkelte delkvar-

terer ved broer og undergange, der skal sikre et godt cykel- og gangstisy-

stem – og placeringen af disse i bl.a. den grønne korridor, som bliver det 

store sammenhængsskabende element i Kildedal.  

› Parkeringsbehov dækkes i høj grad af centrale p-huse, som skal sikre, at 

der er parkering nok i området og samtidig at interne veje og byrum er 

holdt fri for bilparkering.  

› Bebyggelsestætheder og –højder er afstemt i forhold til anvendelsen til hhv. 

bolig og erhverv og placeringen i planen – altså hhv. nærhed til natur eller 

åbent land samt nærhed til de store veje og stationen.  
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› På samme måde tager planen højde for trafikstøj fra især de store veje i 

området og foreslår placering af højere erhvervsbyggeri langs de store veje 

og støjvolde, hvor der er behov for det i forhold til placering af boliger.  

› Der er i helhedsplanen foreslået mulige placeringer af offentlige institutioner 

og kulturtilbud.  

› Den grønne korridor indeholder de eksisterende § 3-beskyttede arealer, 

som friholdes for bebyggelse, men som bliver tilgængelige for flest mulige 

beboere og brugere i området.  

› Engagergård er i udarbejdelsen af helhedsplanen vurderet i forhold til en 

mulig bevaring, men ikke fundet bevaringsværdig ift. de nye elementer, der 

foreslås i helhedsplanen.  

› Bestanden og habitater for bilag IV-arter er vurderet i en naturrapport in-

den udarbejdelse af helhedsplanen og vil blive vurderet nærmere i den 

kommende kommune- og lokalplanlægning, hvor der skal sikres afværge-

foranstaltninger, der sikrer arterne. Der er desuden udarbejdet et supple-

rende notat for håndtering af bilag IV-arter i området, som rejser opmærk-

somhedspunkter for den senere planlægning. 

Udarbejdelse af det til miljøvurderingen supplerende notat om håndtering af bi-

lag IV-arter, ændrer ikke på vurderinger eller konklusioner i miljørapporten.  

Høringssvarene har på denne baggrund ikke givet anledning til ændringer af 

Helhedsplanen eller miljøvurderingen.  

4 Alternativer 

Der indgår alternative udformninger af fysiske anlæg og opstillingsmønstre in-

den for byudviklingsområdet ved Kildedal, da Helhedsplanen er udarbejdet på et 

strategisk niveau, og disse forhold således først afklares endeligt senere i plan-

lægningsforløbet.  

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til helhedsplan indgik overvejelser om 

en alternativ placering af station og bymidte øst for den eksisterende station. 

Den alternative placering blev afvist, grundet usikkerheder om Bekker Holdings 

arealer øst for Kildedalsvej, samt for at give et større og mere fleksibelt område 

at skabe en urban bymidte. 

5 Overvågning 

I henhold til § 12, stk. 4, i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse. 

Miljøvurderingen af Helhedsplanen har vist, at der ikke forventes at være væ-

sentlige miljøpåvirkninger fra de projekter, som Helhedsplanen indeholder visio-

ner om. Der fastlægges derfor ikke et overvågningsprogram, som følge af plan-

lægning for byudvikling ved Kildedal Station. 


