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Screening for miljøvurdering 
 
Fase 1: Screening (skema 1 og 2) 
Fase 2: Scoping (skema 3) 
 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer LBK nr 973 af 25/06/2020 skal 
en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
 

PROJEKTETS NAVN 
Lokalplanforslag 182 for Friplejeboliger Ved Klædebo og Kokkedalsvej samt forslag til 
kommuneplantillæg 8 
 

SAGSNR.  20/12677 

PROJEKTANSVARLIG 
Maria Asp Wendelboe 
 

DATO FOR HØRINGSFRIST 
20. april 2021 
 

KORT PROJEKTBESKRIVELSE 

 
1. Lokalplanen tilrettelægger for 60 friplejeboliger i 2‐3 etager med en 

bebyggelsesprocent på ca. 85 med parkeringsnorm på 0,6 pr bolig. 
 

2. Lokalplanområdet er stationsnært i et potentielt fortætningsområde ihht. 
Kommuneplanen og med god infrastruktur frem til området. Skalaen og 
kvaliteterne i planforslaget relateret sig både til nærområdets 
parcelhuskvarter i 1‐1,5 etage og til erhvervsområdet i 1‐2etager og med 
enkelte steder på 4 etager. 

 
3. Plejeboligerne foreslås placeret i et område som i gældende kommuneplan 

er udlagt til erhverv, hvilket udløser krav om kommuneplantillæg.  
 

4. Planforslaget foreslås placeret ca. 200 m fra Forbrændingsanlægget Norfors 
af national interesse, som er omtrent afstanden til boliger omkring Norfors 
for øvrig.  

 

KONKLUSION 

 
Planforslaget og kommuneplantillægget vurderes på baggrund af denne screening, 
ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes ikke at være omfattet 
af krav om miljøvurdering. Lokalplanområdet er et allerede udbygget område med 
erhverv og boliger. 
 
Lokalplan og Kommuneplantillæg sikrer: 
‐ at formål ændres fra erhverv‐ til boligformål, herunder 
plejeboliger/boliger/døgninstitution 

‐at bebyggelsen indpasses i områdets varierende skala. 
‐ at vejadgang sker fra nord/vest ad Ved Klædebo, så trafikforhold for varelevering og 
øvrig tilknyttet kørsel, sker via erhvervsområdet, hvor vejnettet kan håndtere trafikken
‐ at erhverv‐ og boligområde, som ligger tæt i dette her begge er håndteret i 
lokalplanen og ved Kommuneplantillægget mht. miljøstyrelsens krav til støj, støv og 
lugt, samt at der fortsat er mulighed for erhvervsinteresser og vækst uden økonomisk 
belastning. 
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Fase 1: Screening 
 
Planer obligatorisk omfattet af miljøvurderingsloven – indledende screening 
Skema 1 udfyldes for at klarlægge, om planen er omfattet af lovens bilag 1 og/eller 2 og om 
lokalplanområdet er beliggende inden for eller i nærheden af et internationalt 
naturbeskyttelsesområde. 
 
Hvis planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der 
gennemføres en miljøvurdering. Hvis planen er omfattet af lovens bilag 1 og/eller 2, er der 
ligeledes pligt til at gennemføre en miljøvurdering med den undtagelse, at hvis der er tale om 
et mindre område på lokalt plan eller planen kun indeholder mindre ændringer til en 
eksisterende plan, skal det på baggrund af en screening vurderes, om der skal foretages en 
miljøvurdering. 
 
Hvis den indledende screening giver anledning til, at planen skal miljøvurderes, går 
sagsbehandleren direkte videre til fase 2 – scoping. 
 
Hvis den indledende screening ikke giver anledning til miljøvurdering, fortsættes screeningen 
med udfyldelse af skema 2. Hvis der sættes kryds i et af de røde felter, skal planen 
miljøvurderes. 
 
 
 
Skema 1 – indledende screening 
 
INDLEDENDE SCREENING OG 
LOVGRUNDLAG 

JA  NEJ  BEMÆRKNINGER 

ER PLANFORSLAGET ELLER 
PROGRAMMET OMFATTET AF 
LOV OM MILJØVURDERING AF 
PLANER OG PROGRAMMER, 
BILAG 1 OG/ELLER 2? 
 

X   

Planen fastlægger rammerne inden for fysisk planlægning og 
arealanvendelse, og fastlægger rammerne for projekter omfattet af 
bilag 2, punkt 10 infrastrukturprojekter, b) Anlægsarbejder i byzoner, 
herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. 
 

KAN PLANFORSLAGET ELLER 
PROGRAMMET PÅVIRKE ET 
INTERNATIONALT 
BESKYTTELSESOMRÅDE 
VÆSENTLIGT? 
 

  X 

Nærmeste Natura 2000 område er langs Usserød Å ca 150m vest for 
lokalplanområdet, vurderes ikke at have indvirkning på området pga sin 
parallelle orientering, afstanden og at det imellem deles af 
erhvervsgrund og vejareal.  
For øvrig Natura 2000 område 2km syd‐øst for planområdet. Rungsted 
Hegn. Pga. afstand er internationalt naturbeskyttelsesområde ikke 
relevant her.  
 

FASTLÆGGER PLANFORSLAGET 
ELLER PROGRAMMET I ØVRIGT 
RAMMER FOR FREMTIDIGE 
ANLÆGSTILLADELSER? 
 

X   
Realisering af lokalplanen forudsætter fremtidige anlægstilladelser til 
opførelse af etagebebyggelse. 

GIVER DEN INDLEDENDE 
SCREENING ANLEDNING TIL 
MILJØVURDERING?    X 

Der er tale om en plan, der kun fastlægger rammerne for et mindre 
område på lokalt plan, og planen påvirker ikke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt.  
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Kan planen eller programmet få væsentlig indvirkning på miljøet? 
Skema 2 udfyldes. Ved tvivl om en mulig miljøpåvirkning sendes skemaet videre til den 
ansvarlige for det pågældende område internt i administrationen. Ved tvivl om graden af 
miljøpåvirkning foretages evt. yderligere undersøgelser og evt. eksterne parter høres (for 
forslag til eksterne parter, se bilag I). Hvis blot et af spørgsmålene i skemaet kan besvares 
med et ”mulig væsentlig miljøpåvirkning”, skal planen miljøvurderes. Ansvarlig for de enkelte 
parametre sætter ”” ved sin signatur efter udfyldelse af skemaet.  
 
Vurderingen af, hvorvidt planen er omfattet af kravet om miljøvurdering, foretages ud fra 
kriterierne i lovens bilag 3. 
 
 
 
Skema 2 – planforslagets indvirkning på miljøet 
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BYMILJØ OG LANDSKAB 

1 
Bymæssig eller 
landskabelig værdi, 
herunder visuel effekt 

  X     

Lokalplanen fastlægger bestemmelser der 
tillader bebyggelse opført i 2‐3 etager. 
Bebyggelsen tillades 1 etage højere end 
bebyggelse i umiddelbar nærhed, men sikrer 
at det maksimalt kan bygges 2 etager imod 
hjørnet i sydvestfor at tilpasse sig skalaen. 
Bestemmelser sikrer at bebyggelsen, danner 
gårdrum imod syd og er trukket tilbage fra 
vejen og bebyggelsen med åben – lav struktur 
i syd.  

 

2  Grønne områder    X     

Lokalplanen sikrer egne friarealer imod syd og 
åbner op imod gaderummet langs 
Kokkedalsvej. Planen har bestemmelser om 
bevaring af træer og ny beplantning. 

 

3  Arkitektonisk udtryk    X     

Sikres ved bestemmelser om materialebrug og 
at bygningsvolumen skal trappes ned imod 
syd/sydvest. Der er bestemmelser der sikrer at 
der indarbejdes detaljering i facadematerialet 
ved facetteringer på udvalgte partier. 
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4 
Kystnærhedszonen, 
herunder visuel effekt 

  X     

Lokalplan ligger i kystnært område, men ca 2,3 
km fra kyst. Området vil ikke visuelt relatere 
sig til kystlandskabet. Lokalplansområdet og 
umiddelbare nabobebyggelse er i dag 
bebygget med 1‐2 etager med varierende 
bredde på bygningskrop. Lokalplanen tillader 
3. etage med en relativ bred bygningskrop. 
Bestemmelser sikrer en tilbagetrukket 3. etage 
på halvdelen af bebyggelsen og at 
bygningsvolumener med facadelængde på 
over 25m brydes ved krav om at forskyde 
bygningsvolumenerne horisontalt. Tilstødende 
erhvervsområder som Den Militære 
Klædefabrik og Norfors har 4 etager og er 
bagtæppet for skalaen i området.  

 

5  Landskabets geologi    X     

Lokalplanen tillader terrænreguleringer. 
Terrænregulering på mere end +/‐ 0,5m og 
nærmere end 0,5m fra skel, skal godkendes af 
Hørsholm kommune 

 

6  Lys og/eller refleksion    X     

Det tillades opførelse af orangeri i glas på 3. 
etage. Vinduerne kan reflektere, men det 
vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning, 
da orangeriet er tilbagetrukket på grunden og 
fra facaden. 

 

7 
Oplag, materialer, 
maskiner 

X        Lokalplanen tillader ikke oplag af materialer.   

8  Landbrugsinteresser        X  Eksisterende byzone, dvs. ikke relevant   

9  Lavbundsjorder        X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

10  Råstofinteresser        X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

BEFOLKNINGENS SUNDHED OG SIKKERHED 

11 
Indendørs 
støjpåvirkninger 

  X     

Med lokalplanen sikres det at indendørs 
grænseværdier for støj kan overholdes for 
boliger ihht. retningslinjer fra Miljøstyrelsen. 
Støj fra omkringliggende veje og virksomheder 
er ikke registreret som kritisk for overholdelse 
af støjkrav indendørs. Derudover er 
boligenhederne og fælles opholdszoner 
orienteres imod øst, vest og syd, som vurderes 
at give de bedste forudsætninger for 
indendørs støjforhold.  

 

12 
Svage grupper, f.eks. 
handicappede 

X       
Med lokalplanen sikres HC p‐pladser og 
niveaufri adgangsforhold til bygningen. 

 

13 
Friluftsliv og rekreative 
interesser 

X       

Med lokalplanen sikres friarealer, primært på 
terræn imod syd, med rekreativ værdi og gode 
solforhold. Derudover medregnes friarealer på 
altaner og på tag. Sol og skyggestudier viser at 
Friplejeboligerne ikke er til væsentlig gene for 
nabobebyggelsens solforhold.    
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14 
Begrænsninger og 
gener for befolkningen 

  X     

Lokalplanen tillader opførelse af større og 
højere bebyggelse end umiddelbart opført i 
området. Det tillades opført etagebyggeri i 2. 
og 3. etages, hvilket i mindre grad kan give 
indbliksgener til boligerne omkring. 

 

15 
Den almene 
sundhedstilstand 

X       

Med lokalplanen udvides boligformåls 
området. Erhvervsområdet reduceres.  
Planændringen vurderes ikke at ændre den 
almene sundhedstilstand i området. 

 

16 
Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

17  Ulykker        X 
Lokalplanen danner ikke grundlag for 
ulykkesområde. 

 

NATUR 

18  Dyreliv  X        Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

19  Planteliv  X        Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

20 

Sjældne, 
udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter el. 
naturtyper 

      X 
Lokalplanen har ikke indflydelse herpå. Der er 
ikke registreret fund af udryddelsestruede 
arter. 

 

21 

Internationale 
naturbeskyttelses‐
områder 
(habitatområder, 
fuglebeskyttelses‐
områder) 

      X 

Beskyttede naturområder langs Usserød Å 
som løber i nord‐syd retning ca 150m vest for 
lokalplanområdet, vurderes ikke at have 
indvirkning på området pga sin parallelle 
orientering, afstanden og at det er delt af 
erhvervsgrund og vejareal. Ingen dyrearter 
registreret. 
For øvrig Natura 2000 område 2km syd‐øst for 
planområdet. Rungsted Hegn. Pga. afstand er 
internationalt naturbeskyttelsesområde ikke 
relevant her.  
 

 

22  Spredningskorridorer        X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

23  Naturbeskyttelse        X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

24  Grønne områder        X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

25 
Skovrejsning, 
skovnedlæggelse, 
fredskov 

      X 

150m vest for planområdet er areal for 
fredskov. Område er sammenfaldende med 
bevaringsværdigt landskab ved Usserød Å. 
Lokalplanen påvirker ikke fredskovareal.  

 

FORURENING 

26  Emissioner og lugt  X       

Det vurderes at MST krav, med henblik på 
emissioner og lugt fra omkringliggende 
bebyggelse inkl. Erhverv, kan overholdes og 
ikke er til hinder for opførsel af boliger på 
planområdet. Der er fra omkringliggende 
erhverv ikke registreret emission og lugt som 
overskrider miljøstyrelsens krav. OML‐
beregninger i VVM for Norfors fra 2012 viser, 
at IMK overholdes op til 25 m byggehøjde. 
Planlagt byggeri tillades maksimal højde 11 m. 
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27 
Støjbelastning og 
vibrationer 

  X     

Der er ikke registreret støj i området, hverken 
fra omkringliggende erhverv eller vej, der er til 
hinder for opførsel af følsom anvendelse på 
planområdet. Bebyggelsen er sikret placeret 
så den skærmer sig fra erhvervsområdet i nord 
og så der dannes et indre sydvendt gårdrum, 
så det sikres at der er tilfredsstillende 
støjforhold på friarealerne til boligerne. 
Norfors som er af national interesse, 
overholder MST støjkrav i forhold til afstand til 
støjfølsom formål, der ligger tættere på end 
planlagte friplejeboliger. Friplejeboligerne vil 
med Norfors udviklingspotentiale, få en 
afstand til Norfors på ca 200 m, som afspejler 
afstanden til øvrige boliger der sætter krav til 
Norfors støjudledning. 
Lokalplanforslaget sikrer at vejadgang til 
friplejeboligerne sker via erhvervsområdet i 
nord via Ved Klædebo, således at 
trafikbelastningen og trafikstøjen på 
omkringliggende boligområdet reduceres.  
Den øgede trafikstøj som person – og 
varealeverance til Friplejeboligerne vil 
medføre på Ved klædebo, vurderes ikke at 
være til gene for området.  

 

28 
Jordhåndtering og 
‐flytning 

X       

Lokalplanområdet ligger inden for 
områdeklassificeringen. Al flytning af 
overskudsjord fra området skal således 
anmeldes til kommunen. 

 

29 
Risiko for 
jordforurening 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

VAND 

30 

Overfladevand, 
herunder påvirkning af 
søer, vandløb og 
vådområder 

  X     
Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som 
skal sikre forsinkelse af regnvand i form af 
regnvandsbede og lignende. 

 

31 
Udledning af 
spildevand 

  X     

Området skal separatkloakeres ved nybyggeri. 
Jf. Spildevandsplanen 2018‐2024 må den 
maksimale befæstelsesgrad tilkoblet offentlig 
kloak ikke overstige 0,40. Spildevand ledes til 
Usserød Renseanlæg og forsinkes med lokale 
tiltag, som sikres i bestemmelser. 

 

32  Grundvandsforhold  X       
Lokalplanområdet er beliggende inden for 
område med særlig drikkevandsinteresser 
(OSD).  

 

33 
Risiko for 
grundvandsforurening 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.    

TRAFIK 
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34 
Trafikafvikling og 
‐belastning 

  X     

Lokalplanen sikrer reduceret trafikafvikling 
igennem boligområdet syd for 
lokalplansområdet på Kokkedalsvej. 
Eksisterende trafik og mængden af potentiel 
trafik ihht. til gældende byplan 16 reduceres, 
ved at flytte adgangsforhold til via 
erhvervsområdet ad Ved Klædebo. 
Varelevering og persontrafik vil medføre øget 
trafik via Ved Klædebo og Kokkedal 
industripark, men merbelastningen vurderes 
ikke at være markant. Omkringliggende vejnet 
vurderes at kunne håndtere omlægningen. 

 

35  Trafikstøj  X       

Lokalplanen sikrer reduceret trafikstøj i 
boligområdet syd for lokalplansområdet. 
Varelevering og persontrafik vil medføre let, 
øget trafikstøj i erhvervsområdet nord for 
lokalplansområdet, men vurderes ikke at være 
til gene for området. 

 

36 
Emissioner fra 
eksempelvis trafik til 
og fra området 

X       
Emission fra trafik kan øge en smule, men 
vurderes til ikke at være markant.  

 

37  Energiforbrug (trafik)  X       

Planområdet er stationsnært, dvs der er i 
projektet tilladt lempet krav til antal p‐pladser 
ihht Kommuneplanens parkeringsnorm. Der er 
krav i bestemmelser til el‐ladestandere 

 

38  Trafiksikkerhed  X       
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager fastlægges 
der udelukkende vejadgang for tung trafik til 
området fra Kokkedal Industripark. 

 

KULTURARV 

39 
Kulturhistorisk værdi, 
herunder kulturmiljøer 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

40 
Kirker, herunder 
kirkeomgivelser og 
indsigtslinjer 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

41 
Fredede eller 
bevaringsværdige 
bygninger 

X       

Lokalplanen sikrer relation til omkringliggende 
bevaringsværdig bygning. 
Rækkehusbebyggelsen syd for langs 
Kokkedalsvej er bevaringsværdig. Lokalplanen 
sikrer en tilbagetrukken bebyggelse og 2 
etager imod disse, for at tilpasse sig skala og 
skabe rumlighed omkring rækkehusene. 

 

42 
Fortidsminder og 
arkæologi 

      X 
Lokalplanen har ikke indflydelse herpå. Ihht 
Nordsjællands museum er der ikke registreret 
fund. 

 

RESSOURCER OG AFFALD 

43  Arealforbrug  X       

Lokalplanområdet tilrettelægger for al 
nødvendig arealbehov på egen grund, inkl. 
Venderadier til 7m stor bil, HC kørsel, 
parkering, vareleverance. Brandbil forventes 
opstillingsplads delvis i gaden. 

 

44  Energiforbrug  X       

Ifølge kommunens varmeplan er 
lokalplanområdet forsynet med kollektiv 
fjernvarme med Norfors som 
forsyningsvirksomhed.  
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45 
Vandforbrug, 
forsyningsområde og 
vandværk 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå   

46 
Produktion, materialer 
og råstoffer 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

47 
Kemikalier og 
miljøfremmede stoffer 

      X  Lokalplanen har ikke indflydelse herpå.   

48  Affald og genbrug        X 

Affald skal håndteres i henhold til 
Affaldsbekendtgørelsen og gældende 
affaldsregulativ i Hørsholm Kommune. 
Lokalplanen har ikke indflydelse herpå. 

 

 

  Resultat af screening  16/48  12/48  0/48  20/48  Planforslaget skal ikke miljøvurderes.   

 
 
 
 
Konklusion 
 
Planforslaget og kommuneplantillægget vurderes på baggrund af denne screening, 
ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes ikke at være omfattet 
af krav om miljøvurdering, da der ifølge screening i skema 2 er ingen punkter med 
kryds i ”mulig væsentlig miljøpåvirkning”.  
 
Der er tale om en plan, der kun fastlægger rammerne for et mindre område på lokalt plan. Da 
planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, er der udarbejdet 
en vurdering efter § 8, stk. 2, nr. 2, der forholder sig til, om lokalplanen kan få eller kan 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af, hvorvidt planen er omfattet af 
kravet om miljøvurdering, er foretaget ud fra kriterierne i lovens bilag 3. 
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