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Afgørelse og klagevejledning vedr. miljøscreening af 
forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2020 

 
Sammenfatning 
Forslag til tillæg nr. 12 for Skovlunde Center Syd skal forhindre yderligere større dagligvare-
butikker for at sikre, at den vedtagne helhedsplan for Skovlunde Bymidte kan realiseres på et 
senere tidspunkt. Detailhandelsrammen for Skovlunde Center Syd er den samme, men det 
forhindres, at der kan ske forøgelse af arealet af de eksisterende dagligvare- og udvalgsbutik-
ker i 5.C5, ligesom der ikke må etableres nye butikslejemål i dette rammeområde. 
 
Ballerup Kommune vurderer på baggrund af nedenstående miljøscreening af planforslaget, at 
de ændringer af området, som planforslaget muliggør, ikke vil få en væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
På baggrund af denne screening har Ballerup Kommune efter Lov om miljøvurdering1 truffet 
afgørelse om, at tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2020 ikke er omfattet af krav om miljøvurde-
ring. Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med planforslaget den 6. oktober 20212.  
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal 
indgives inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk/start-din-klage/plankla-
genaevnet/, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via Klageportalen. Når du kla-
ger, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af vejledningen på Planklagenævnets 
hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/.  
 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du 
forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Betingel-
serne for at blive fritaget fremgår også af vejledningen på planklagenævnets side. 
  
Lovgrundlag  
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lovbe-
kendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018) skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og pro-
grammer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som er omfat-
tet af lovens bilag 1 og 2, fordi disse planer og programmer antages, at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet. For planer og programmer skal der dog kun gennemføres en miljøvur-
dering, såfremt ændringerne antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vur-
deringen af væsentligheden skal kriterierne i lovens bilag 3 tages i betragtning. Det vurderes 
gennem en miljøscreening af en miljøparametre, om planen kan få en væsentlig indvirkning 
på miljøet. Det kan være både negative og positive miljøkonsekvenser. 
 
Bilag: Miljøscreeningskema. 

 
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 10. 
2 Klagefristen på 4 uger regnes fra denne dato. 
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Indledende screening 
 

 
Ja 

 
Nej 

 
Bemærkninger 
 

Fastlægger planen rammer for fremti-
dige anlægstilladelser? 
 
 

x   

Er planen omfattet af lovens bilag 1 
og/eller 2? 

 x  

Kan planen påvirke et internationalt 
beskyttelsesområde væsentligt? 

 x Lokalplanområdet ligger ca. 4 km fra 
nærmeste udpegning, som er Natura 
2000 Habitat-udpegningen Øvre Møl-
leådal, Furesø og Frederiksdal Skov. 
 
Grundet den store afstand og 
lokalplanens og projektets karakter, 
vurderes planen ikke at påvirke det 
internationale 

Miljøscreening  

- i henhold til Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter 

Ballerup Kommune 

Dato  4. august 

Projektbeskrivelse Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2020.  

Sagsnummer 01.02.15-P15-2-21 

Vedlagte bilag Ingen. 

Resumé af planen eller 
programmets indhold 

Forslag til tillæg nr. 12 for Skovlunde Center Syd skal forhindre yder-
ligere større dagligvarebutikker for at sikre, at den vedtagne helheds-
plan for Skovlunde Bymidte kan realiseres på et senere tidspunkt. 

Miljøpåvirkninger Der fastsættes ingen ændringer for rammeområde 5.C2. I ramme-
område 5.C5 fjernes mulighederne for udvidelse af de eksisterende 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker, og der må ikke etableres nye 
butikker i rammeområdet.  
 
Derudover konsekvensrettes retningslinjerne for detailhandel for så 
vidt gælder Skovlunde Center Syd, så der er overensstemmelse mel-
lem retningslinjer og rammeområder. 
 
Ovenstående ændringer forventes ikke at give anledning til ændrin-
ger i området, som det ser ud i dag. 

Konklusion og begrun-
delse 

Planforslaget forventes ikke, at få en væsentlig indvirkning på miljø-
et.  
 
Fordi de miljøpåvirkninger, der er blevet identificeret, kan løses uden 
at det får væsentlige miljømæssige konsekvenser, er planen ikke 
omfattet af krav om miljøvurdering. 



naturbeskyttelsesområde. 

Berørte myndigheder  
 
Ballerup Kommune  Plan- og byggemyndighed 

Andre myndigheder  

Høringsperiode 04.08.2021 – 06.08.2021 

 
 
Ved screeningen skal konse-
kvenserne ved planens gen-
nemførelse vurderes for følgen-
de forhold både i og uden for 
lokalplanområdet: 
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Bemærkninger og  
begrundelser for vurderingerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bymiljø & landskab       
1 
Grønne områder; 
fredskov, park, græsarealer, 
støjvolde, stiforbindelser etc. 

x     Planområdet er et eksisterende center-
område uden grønne kvaliteter. Tillæg-
get ændrer ikke på dette. 

2 
Landskabelig/byarkitektonisk 
værdi; 
bykerne, villaområde, landsby 
etc. 

 x    Tillægget forhindrer etablering af nye 
butikker og udvidelse af eksisterende 
butikker i rammeområde 5.C5, men æn-
drer ikke på den samlede detailhandels-
ramme eller bebyggelsesprocent for by-
midten. 

3 
Skovrejsning/-nedlæggelse  
etc. 

x     Ikke relevant i planområdet. 

4 
Kulturhistoriske forhold; 
kirkeområder, ældre/typiske,  
bevaringsværdige bygninger 

x     Der er ingen nævneværdige kulturhisto-
riske forhold i planområdet. 

5 
Dyre- og planteliv; 
mangfoldighed, faunapassager,  
bynatur etc., herunder yngle- 
eller rasteområder for bilag IV-
arter 

x     Der er intet nævneværdig dyre- eller 
planteliv i planområdet. 

6 
Fredning og naturbeskyttelses-
linjer; 
Skov og søfredningslinier etc. 

x     Planområdet er ikke omfattet af fred-
ning eller naturbeskyttelseslinjer. 

7 
Diverse 

      

Forurening       
8 
Støjniveau; støj og vibrationer, 
maskin-, ventilations- og trans-
portstøj samt støj fra børn. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til støj. 



9 
Lys- og reflektionsgener; belys-
ning, skilte, blanke overflader, 
trafiklys etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til lys- og refleksions-
gener. 

10 
Luftkvalitet; 
Støv, vanddamp, aerosoler,  
lugt etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til luftkvalitet. 

11 
Jord; 
forureningsklasser,  
jordbundsforhold etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til jordforholdene i om-
rådet. 

12 
Grundvand; afstand til vand- 
forsyning/boringer,  
indvindingsområder etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til grundvand. 

13 
Overfladevand; afledning til sø-
er, åer, grøft og dræn. Risiko 
for spild med forurenende stof-
fer. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til håndtering af over-
fladevand. 

14 
Eksisterende forurening;  
jordforurening, støjbelastning. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til potentiel eksisteren-
de forurening. 

15 
Samlet belastning i området;  
ovenstående underpunkter  
samlet set. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i den samlede belastning af om-
rådet. 

16 
Diverse 

      

Ressourceanvendelse       
17 
Arealforbrug; 
udlæg i forhold til strategier og 
visioner. 

 x    Tillægget forhindrer udvidelse af eksi-
sterende butikker og etablering af nye 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker i 
planområdet, men ændrer ikke på den 
samlede bebyggelsesprocent eller de-
tailhandelsramme for Skovlunde Bymid-
te. Tillægget skal dermed sikre plan-
grundlaget for at bevare området, som 
det er i dag, til der er momentum for 
realisering af den vedtagne helhedsplan. 
Denne realisering vil kræve ny lokalplan 
og nye kommuneplanrammer, og disse 
vil blive miljøscreenet igen.  

18 
Energiforbrug; 
opførelse, drift etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til energiforbrug. 

19 
Vandforbrug; 
kapacitet, bortledning,  
recirkulation etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til vandforbrug. 

20 
Produkter, materialer, råstoffer; 
bæredygtighed,  
levetid, aldring etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til dette. 

21 
Affald, genanvendelse; 
restprodukter, sortering,  
genbrug, etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til affaldshåndtering, 
genanvendelse, osv. 

22 
Diverse 

x      

Befolkning og sikkerhed       



23 
Demografi og socioøkonomiske 
forhold; arbejdspladser, om-
sætning, bosætning og skatte-
grundlag etc.. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til demografi og socioø-
konomiske forhold.  

24 
Arbejdsmiljø; 
hensyn, sikkerhed, beskyttelse. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til arbejdsmiljø. 

25 
Svage grupper; adgangs-, og  
parkeringsforhold,  
blindeudstyr etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til svage grupper i loka-
lområdet. 

26 
Risikoforhold såsom brand, eks-
plosion, giftpåvirkning o.l.; 
afstande, hensyn etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til diverse risikoforhold. 

27 
Skyggevirkninger og øvrige na-
boforhold; nærhed, udsigt, ind-
blik, lysindfald etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til skyggevirkninger og 
øvrige naboforhold. 

28 
Diverse 
 

      

Trafik       
29 
Sikkerhed og tryghed;  
trafiksikkerhed, oversigt, ha-
stighed og oplevelse af tryghed 
etc.. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til sikkerhed og tryg-
hed. 

30 
Energiforbrug; 
ændringer i forbrug, effektivise-
ring af drift etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til energiforbrug. 

31 
Trafikmønstre; trafikmængder,  
transportbehov, fordeling mel-
lem typer af trafikanter etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til trafikmønstre. 

32 
Støj; ændring af støjbelastning,  
hensyn til omkringboende, 
hvordan forebygges og begræn-
ses etc. 

x     Tillægget giver ikke anledning til æn-
dringer i forhold til trafikstøj. 

33 
Diverse 

      


