
1/3

Dato: 02.07.2021
Sagsnr: 20/11804

Center for By og Miljø
Team Plan og Byg

Kontakt
Helga Ejskjær
Byplanlægger

heej@horsholm.dk
Direkte tlf. 2169 4176

 
 Screeningsafgørelse 
 Afgørelse om miljøvurdering af forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 ‐ 
 2033 

Screeningsafgørelse   
Hørsholm Kommune har på baggrund af sin screening (se 
screeningsskemaet) vurderet, at ændringerne i en delvis revision af den 
gældende Kommuneplan 2017‐2029 til forslag til Kommuneplan 2021 – 
2033 ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering.  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 10 i ”Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, 
LBK nr. 973 af 25/06/2020, herefter benævnt miljøvurderingsloven. 

Miljøvurderingsloven 
Af miljøvurderingslovens formålsbestemmelse § 1, stk. 2 fremgår, at der 

skal tages hensyn til planers, programmers og projekters sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, 
herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske‐ og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.  

I medfør af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1, skal kommunen 
gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, når disse er omfattet stk. 1, nr. 1 og kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre 
ændringer i sådanne planer eller programmer. 

Af miljølovens bilag 3 fremgår kriterier for bestemmelse af den sandsynlige 
betydning for den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i § 10, hvorved 
der efter høring af berørte myndigheder i medfør af § 32, stk. 1, nr. 2, 
træffes denne screeningsafgørelse, der offentliggøres sammen med 
planforslaget. 

Forhold til anden lovgivning 
Kommuneplanforslaget er udarbejdet i medfør af § 11 i planloven (LBK nr. 
1157 af 01/07/2020). 
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Ændringer i forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021‐2033  
Kommuneplanforslaget skal screenes for miljøvurdering af, hvorvidt 
ændringer til dette kommuneplanforslag fra den gældende kommuneplan 
2017 – 2029 medfører væsentlige nye miljøpåvirkninger. 

Hørsholm Kommuneplan 2017 – 2029 er at finde her: 
11_3756719_1516827426769.pdf (plandata.dk) 

Forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 – 2033 er at finde på 
kommuneplanens hjemmeside: kommuneplan2021.horsholm.dk 

Væsentlige ændringer af den gældende Kommuneplan 2027 – 2029 er 
beskrevet i screeningsskemaet i dette dokument. 

Høring af berørte myndigheder forud for den offentlige høring 
Hørsholm Kommune har i perioden fra den 5. maj 2021 til den 12. maj 
2021 haft screeningen i høring hos nabokommuner og relevante statslige 
og regionale myndigheder. 

Hørsholm Kommune har ikke modtaget høringssvar fra berørte 
myndigheder. Hørsholm Kommune har derfor ikke ændret på indholdet af 
screeningen, som danner baggrunden for denne screeningsafgørelse. 

Offentliggørelse 
Screeningsafgørelsen i medfør af miljøvurderingslovens § 10 om, at der 
ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af forslag til Hørsholm 
Kommuneplan 2021 – 2033 offentliggøres i medfør af 
miljøvurderingslovens § 33.   

Klagevejledning   
I medfør af miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 skal screeningsafgørelsen i 
medfør af miljøvurderingslovens § 10, påklages efter reglerne fastsat i den 
lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til og skal derfor påklages til 
Planklagenævnet. Kommuneplanen er udarbejdet i henhold til planloven. 
Af planlovens § 58, stk. 1., nr. 3 fremgår, at afgørelser kan påklages, for så 
vidt angår retlige forhold.  

Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er 
meddelt, som det fremgår af § 2, stk. 1 i ”Bekendtgørelse om udnyttelse af 
tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til 
Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser 
truffet efter lov om planlægning og visse andre love” (BEK nr. 130 af 
28/01/2017). Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. § 2, stk. 2. 

Datoen for meddelelse er offentliggørelse af denne screeningsafgørelse på 
Hørsholm Kommunes hjemmeside den 2. juli 2021. 
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Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Gebyret for privatpersoner er på 900 kr. Gebyrer for 
Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på i alt 1.800 kr. 
Klager betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Læs mere om 
gebyrordningen og klage på Planklagenævnets hjemmeside på 
naevneneshus.dk/start‐din‐klage/planklagenaevnet/vejledning. 

Af klagevejledningen fra ”Nævnenes Hus” fremgår desuden, hvem der kan 
anmode Planklagenævnet om fritagelse fra at bruge klageportalen ved 
fremsendelse af sin klage. 

Du kan læse mere på naevneneshus.dk under ”Overvejer du at klage”.  

Klageberettigeret er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø 
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor 
arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har 
vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen 
eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. planlovens 
§ 59.

Venlig hilsen 

Team Plan og Byg 
Hørsholm Kommune 
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Hørsholm Kommuneplan 2021 – 2033: 
I forbindelse med Kommuneplanrevision 2021 bliver kommuneplanen fuld digital. Den nye 
fremstilling af kommuneplanen vil betyde ændringer i det visuelle udtryk og opsætning.  
 
Systemet har direkte kobling til Plandata.dk, hvilket betyder, at Hørsholm Kommunes nye 
kommuneplanhjemmeside bliver dynamisk og automatisk opdateres ved fx 
kommuneplantillæg.  
 
I forhold til krav om indberetning, vil der blive genereret en PDF ud fra den nye 
kommuneplanhjemmeside. 
 
Link til den gældende kommuneplan 2017 -2029 i plandata.dk: 
https://dokument.plandata.dk/11_3756719_1516827426769.pdf  
 
 
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 skal en myndighed udarbejde en 
miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
 

PROJEKTETS NAVN 
1. forslag til Hørsholm Kommuneplan 2021 ‐2033 

 

SAGSNR.  20/11804 

PROJEKTANSVARLIG 

I medfør af § 40 miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020) imødekommes 
lovkravet om funktionel opdeling af kompetencerne inden for myndigheden: 

‐ Team Plan og Byg, ansvarlig for forslag til Kommuneplan 2021 ‐2033. 
‐ Center for By og Miljø, ansvarlig for vurdering af miljøscreeningen. 

 

DATO FOR HØRINGSFRIST 
I medfør af § 32 stk. 1 i LBK nr. 973 af 25/06/2020 skal de berørte myndigheder 
høres, før der træffes screeningsafgørelse efter § 10 i LBK nr. 973 af 25/06/2020. 
Dette foregår i perioden 5. maj – 12. maj 2021.  

KORT PROJEKTBESKRIVELSE 

1. Kommuneplanen udarbejdes i medfør af planlovens § 11 (LBK nr. 1157 af 
01/07/2020). 

2. Formålet med kommuneplanen er bl.a. at beskrive rammer og retningslinjer 
for lokalplanlægning. 

3. I forbindelse med kommuneplanrevisionen hvert fjerde år skal kommunen 
vurdere, hvorvidt planændringer i den nye planperiode medfører væsentlig 
indvirkning på miljøet og dermed udløser en miljøvurdering/rapport. 

4. 0‐alternativ: Hørsholm Kommuneplan 2017 ‐2029. 

KONKLUSION 

På baggrund af denne screening vurderer Hørsholm Kommune, at forslag til 
Kommuneplan 2021 ‐2033 ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og 
dermed vurderes til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.  
 
Det er kun ændringer i forbindelse med kommuneplanrevisionen, som i Hørsholm 
Kommune primært sker på baggrund af planstrategien (Hørsholmstrategien) og er en 
delvis revision, som skal screenes for miljøvurdering. Derfor fremgår kun de 
væsentligste ændringer. 
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At der er gennemført en miljøvurdering eller screening af kommuneplanen, betyder 
ikke, at et senere konkret projekt automatisk kan fritages fra en miljøvurdering. 
 
Struktur for denne miljøscreening:  
 

1. del omhandler målsætninger, retningslinjer samt nationale interesser. 
2. del omhandler fire konkrete kommuneplanrammer, som forslås ændret.  

 
Forslaget til Kommuneplan 2021 ‐2033 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 ændringerne enten ingen indvirkning har eller primært har en 
mindre indvirkning på miljøet. Kommuneplanrevisionen i 2021 medvirker til: 
 

 at udpege områder, som er truet af oversvømmelse og erosion med 
rammebestemmelser og angiver nye rammebestemmelser om 
afværgeforanstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse og erosion i 
lokalplanlægningen, 

 at udpege et Grønt Danmarkskort, hvor der fremover ikke må være ny 
byudvikling eller lokalplanlægning til formål, der forringer naturtilstanden 
væsentligt eller vanskeliggør, at områderne kan udvikles til naturområder, 
som fremmer biodiversitet og mangfoldighed af arter. 

 at reducere forurening af overfladevand ved nye retningslinjer for 
separatkloakering i fremtidig byudvikling. 

 at hindre fare for forurening af grundvandet ved nye retningslinjer og en 
grundvandsredegørelse for kommunens samlede areal, som er udarbejdet. 

 at der ikke sker udlæg af nye arealer og kommuneplanrammer eller 
ændringer af eksisterende arealanvendelse og retningslinjer for 
kommuneplanrammerne, som medfører en væsentlig indvirkning på miljøet.  

 
Ændring af sektorfaglige redegørelser, retningslinjer og retningslinjekort: 
Nye retningslinjer og evt. ændringer fremgår ved den offentlige høring af forslag til 
kommuneplanforslag 2021 ‐2033.  
 
Ændring af kommuneplanrammer: 

 For de fire kommuneplanrammer vurderes det, at ændringerne i denne 
indledende screening ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed 
udløser en miljøvurdering.  
 

 Se ændringer for de enkelte kommuneplanrammer i forslag til 
Kommuneplan 2021 ‐2033 i den offentlige høring.  

 

 Det vurderes, at ændringerne af de øvrige specifikke kommuneplanrammer 
ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet, da det er mindre tilretninger. 

 

 I forbindelse med den konkrete lokalplanlægning vil der være en screening 
af miljøvurdering. 

 
 
 
 
Fase 1: Screening 
 
Planer obligatorisk omfattet af miljøvurderingsloven – indledende screening 
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Skema 1 udfyldes for at klarlægge, om planen er omfattet af lovens bilag 1 og/eller 2 og om 
planområdet 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   

Kommunen skal i medfør af miljøvurderingsloven (bekendtgørelse af 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020) vurdere om en plan skal 
miljøvurderes, jf. § 8 stk. 2, hvis planen udarbejdes indenfor fysisk 
planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for 
fremtidige lokalplaner og projekter, Bilag 3 i miljøvurderingsloven er 
kriterier for bestemmelse af den sandsynlige indvirkning på miljøet. 

KAN PLANFORSLAGET ELLER 
PROGRAMMET PÅVIRKE ET 
INTERNATIONALT 
BESKYTTELSESOMRÅDE 
VÆSENTLIGT? 
 

  x 
Indenfor Natura 2000 områder i Hørsholm Kommune, planlægges der 
ikke for ny byudvikling og ændret arealanvendelse eller nye muligheder 
for at bygge noget i nærheden, som vil påvirke Natura 2000 områder.  

FASTLÆGGER PLANFORSLAGET 
ELLER PROGRAMMET I ØVRIGT 
RAMMER FOR FREMTIDIGE 
ANLÆGSTILLADELSER? 
 

  x 
Skema 2 nedenfor er udfyldt, fordi det skal vurderes om ændringer af 
kommuneplanen i denne planperiode kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 

GIVER DEN INDLEDENDE 
SCREENING ANLEDNING TIL 
MILJØVURDERING? 

  x 

Den indledende screening giver ikke anledning til en miljøvurdering.  
Scoping, der giver et samlet overblik over de miljøpåvirkninger, der kan 
fremkomme ved gennemførelsen af planen, udarbejdes derfor ikke.  
 
Se skema 2 nedenfor, som er udfyldt. 
 

 
 
 
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. Hvis blot 
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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. 
 
 
Skema 2 – planforslagets indvirkning på miljøet – del 1 (se skema nedenfor) - målsætninger, 
retningslinjer samt nationale interesser 
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BYMILJØ OG LANDSKAB 

1 
Bymæssig eller 
landskabelig værdi, 
herunder visuel effekt 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Plan 
& 
Byg  

2  Grønne områder    x     

National interesse: Grønt Danmarkskort har til 
hensigt at bibeholde og fremme både 
rekreative og grønne områder. Vurderes at få 
en positiv påvirkning af miljøet, dog ikke 
væsentlig. 

Mil‐
jø 

3  Arkitektonisk udtryk        x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision.  

Mil‐
jø 

4 
Kystlinjen, herunder 
visuel effekt 

  x     

National interesse: Hvis et område er udsat for 
erosions ‐ eller oversvømmelsesfare, skal der 
tages stilling til evt. afværgeforanstaltninger, 
hvis der planlægges for byudvikling, særlige 
tekniske anlæg og ændret arealanvendelse 
m.v. i de udpegede områder. Vurderes at få en 
positiv påvirkning af miljøet, dog ikke 
væsentlig. 

Mil‐
jø 

5  Landskabets geologi        x  Uændret afsnit om geologiske interesser. 
Mil‐
jø 

6  Lys og/eller refleksion        x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐
jø 

7 
Oplag, materialer, 
maskiner 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐
jø 

8  Landbrugsinteresser        x 
Retningslinjekort udgår, da Hørsholm 
Kommune ikke udpeger arealer. 

Mil‐
jø 

9  Lavbundsjorder    x     

Ny retningslinje tilføjet: I lavbundsarealer skal 
landbrugsdriften søges ekstensiveret og 
vandstande hævet med henblik på at reducere 
næringsstofudvaskningen, forbedre 
forholdene for vilde dyr og planter og skabe 
vandreservoir for at kunne imødegå 
klimaforandringer. Vurderes at få en positiv 
påvirkning af miljøet, dog ikke væsentlig. 

Mil‐
jø 
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10  Råstofinteresser        x  Ingen råstofinteresser. Ingen ændringer. 
Mil‐
jø 

BEFOLKNINGENS SUNDHED OG SIKKERHED 

11 
Indendørs 
støjpåvirkninger 

      X 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐
jø 

12 
Svage grupper, f.eks. 
handicappede 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐
jø 

13 
Friluftsliv og rekreative 
interesser 

x       
Nye shelters siden 2017 er faktuelt indtegnet 
på eksisterende kort med øvrige opdateringer.   

Vej 
& 
Par
k 

14 
Begrænsninger og 
gener for befolkningen 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐ 
jø 

15 
Den almene 
sundhedstilstand 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐ 
jø 

16 
Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

      x  Ingen risikovirksomheder i kommunen.  
Mil‐ 
jø 

17  Ulykker        x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐ 
jø 

NATUR 

18 
Biologisk 
mangfoldighed: 
Dyreliv 

  x     

National interesse: Grønt Danmarkskort 
fremmer biodiversitet. Vurderes at få en 
positiv påvirkning af miljøet, dog ikke 
væsentlig.  
 

Mil‐ 
jø 

19 
Biologisk 
mangfoldighed: 
Planteliv 

  x     

National interesse: Grønt Danmarkskort 
fremmer biodiversitet. Vurderes at få en 
positiv påvirkning af miljøet, dog ikke 
væsentlig. 
 

Mil‐ 
jø 

20 

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

  x     

National interesse: Grønt Danmarkskort 
fremmer biodiversitet. Vurderes at få en 
positiv påvirkning af miljøet, dog ikke 
væsentlig. 
 

Mil‐ 
jø 

21 

Internationale 
naturbeskyttelses‐
områder 
(habitatområder, 
fuglebeskyttelses‐
områder) 

  x     

Natura 2000 er netop udpeget og indgår i 
udpegningen af Grønt Danmarkskort. 
Vurderes at få en positiv påvirkning på miljøet, 
dog ikke væsentlig. 

Mil‐ 
jø 

22  Spredningskorridorer    x     

National interesse: Grønt Danmarkskort 
indeholder spredningskorridorer. Vurderes at 
få en positiv påvirkning af miljøet, dog ikke i 
væsentlig. 
 

Mil‐ 
jø 

23  Naturbeskyttelse    x     

National interesse: Nye retningslinjer for 
Grønt Danmarkskort sikrer naturbeskyttelse i 
fremtidig arealanvendelse og en prioritering 
og realisering af fremtidige naturindsatser. 
 

Mil‐ 
jø 

24  Grønne områder    x     
National interesse: Grønt Danmarkskort 
tilgodeser grønne områder. 

Mil‐ 
jø 
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25 
Skovrejsning, 
skovnedlæggelse, 
fredskov 

x       

Areal er flyttet indenfor de allerede udpegede 
områder, som er ønsket til skovrejsning, på 
baggrund af beskyttelse af 
grundvandsinteresser. Uændret m2 areal i alt. 

Mil‐ 
jø 

FORURENING 

26  Emissioner og lugt        x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐ 
jø 

27 
Støjbelastning og 
vibrationer 

x       

National interesse: Der er udlagt et 
konsekvensområde for en 
produktionsvirksomhed (Norfors), hvor der 
ikke kan planlægges for miljøfølsom 
arealanvendelse. 

Mil‐ 
jø 

28 
Jordhåndtering og 
‐flytning 

x       
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐ 
jø 

29 
Risiko for 
jordforurening 

x       
Ingen ny arealanvendelse virksomheder eller 
anlæg, der risikerer at jordforurene. 

Mil‐ 
jø 

VAND 

30 

Overfladevand, 
herunder påvirkning af 
søer, vandløb og 
vådområder 

  x     

National interesse: Fremtidige lokalpligtige 
afværgeforanstaltninger skal medvirke til at 
fremme en naturlig vandbalance, hvor det er 
muligt. Vurderes at få en positiv påvirkning af 
miljøet, dog ikke væsentlig. 

Mil‐ 
jø 

31 
Udledning af 
spildevand 

  x     

I fremtidig byudvikling skal alt være 
separatkloakeret, hvor husspildevand og 
regnvand adskilles i to separate systemer.  
Dette skal minimere risikoen for spildevand til 
søer, vandløb og vådområder, hvor det er 
relevant. Vurderes at få en positiv påvirkning 
af miljøet, dog ikke væsentlig. 

Mil‐ 
jø 

32  Grundvandsforhold    x     

National interesse: Til kommuneplanen er 
udarbejdet en grundvandsredegørelse. Dette 
er et planlægningsværktøj.  
Vurderes at få en positiv påvirkning af miljøet, 
dog ikke væsentlig. 

Mil‐ 
jø 

33 
Risiko for 
grundvandsforurening 

  x     

Siden 2017 er det lovhjemlet, at der skal 
redegøres ved planlægning af virksomheder 
og anlæg, og anden arealanvendelse, der 
risikerer at grundvandsforurene. Vurderes at 
få en positiv påvirkning af miljøet, dog ikke 
væsentlig. 

Mil‐ 
jø 

TRAFIK 

34 
Trafikafvikling og 
‐belastning 

      x  Ingen ændringer. 

 Vej 
og 
Par
k 

35  Trafikstøj        x  Ingen ændringer. 

Vej 
og 
Par
k 

Ov
er
36 

Emissioner fra 
eksempelvis trafik til 
og fra området 

x       
Reducere CO2, NOx og partikelforurening fra 
den kollektive trafik. 

Vej 
og 
Par
k 
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37  Energiforbrug (trafik)        x  Ingen ændringer. 

Vej 
og 
Par
k 

38  Trafiksikkerhed        x  Ingen ændringer. 

Vej 
og 
Par
k 

KULTURARV 

39 
Kulturhistorisk værdi, 
herunder kulturmiljøer 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Plan 
og 
byg 

40 
Kirker, herunder 
kirkeomgivelser og 
indsigtslinjer 

      x  Ingen ændringer, der påvirker kirkebyggelinje. 
Plan 
og 
Byg 

41 
Fredede eller 
bevaringsværdige 
bygninger 

x       
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision.  

Plan 
og 
Byg 

42 

Fortidsminder, 
fredninger og 
arkæologi 
 
 
 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Plan 
og 
Byg 

RESSOURCER OG AFFALD 

43  Arealforbrug        x 
Uændret. Ingen nye udlæg af arealer i 
kommuneplanforslaget. 

Mil‐
jø 

44  Energiforbrug  x       

Uændret fokus på reduktion af CO‐2.   
National regulering:  
Ikke længere pligt til at tilslutte sig en kollektiv 
varmeforsyning. 

Mil‐
jø 

45 
Vandforbrug, 
forsyningsområde og 
vandværk 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐
jø 

46 
Produktion, materialer 
og råstoffer 

      x 
Ingen ændringer med denne 
kommuneplanrevision. 

Mil‐
jø 

47 
Kemikalier og 
miljøfremmede stoffer 

      x  Ingen risikovirksomheder i kommunen. 
Mil‐
jø 

48  Affald og genbrug    x     

Nye nationale krav om bl.a. 10 
affaldsfraktioner og cirkulær økonomi 
(genbrug) fordrer fysisk plads i byudviklingen. 
Samtidig øges evt. transport og støj generelt. 
Vurderes at få en påvirkning af miljøet, dog 
ikke væsentlig. 

Mil‐
jø 

 

  Resultat af screening  8/48  15/48  0/48  25/48 
Ingen miljøvurdering i medfør af § 10 i LBK nr. 
973 af 25/06/2020. 

Plan 
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Specifikke rammer 
Alle kommuneplanrammer bliver hentet direkte fra Plandata.dk. Der kan derfor forekomme 
tilretninger i rammeteksten i overensstemmelse med de kategorier fra Plandata.dk, der 
anvendes i områdetyperne. Fritekst under særlige bestemmelser, der henviser til retningslinjer 
eller generelle bestemmelser, fremgår ikke længere af de specifikke rammer, men er at finde 
under de respektive retningslinjer/generelle bestemmelser.  
 
Ændringer af fire kommuneplanrammer  
 
Der blev i forbindelse med Kommuneplan 2017-29 screenet for miljøvurdering af 
”indarbejdelse af en fortætningsstrategi”, hvor den indledende screening ikke udløste en 
miljøvurdering. I Kommuneplan 2021-33 er der foreslået ændring af 4 kommuneplanrammer 
indenfor de udpegede fortætningsområder, der fortsat er en del af Kommuneplan 2021-33. Det 
vil sige, at der ingen ny udpegning er af rammer til fortætning. 
 
De konkrete kommuneplanrammer er 1.C1, 1.C2 og 1.C4 og 1.O11. Rammerne 1.C1 og 1.C4 
og 1.O11 muliggør fortætning i forhold til gældende rammer. Ændringerne er foreslået på 
baggrund af politiske beslutninger truffet om en ønsket udvikling, herunder er der i forbindelse 
med arbejdet bl.a. udarbejdet trafikanalyser m.m. Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at 
de foreslåede ændringer ikke medfører en mulig væsentlig miljøpåvirkning. 
 
For I.C2 foreslås det at reducere bebyggelsesprocenten for matriklerne 2i, 2h, 2g, 2c fra 100 
% til 60 % og fra 3 ½ etage til 3 etager. Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at denne 
foreslåede ændring ikke medfører en mulig væsentlig miljøpåvirkning. 
 
For 1.C1 foreslås det at hæve det maksimale antal etager til 5 fra 4 for dele af matrikel 21a. 
Der er i forbindelse med udvikling udarbejdet en række analyser, der ligger til grund for de 
politiske beslutninger. Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at denne foreslåede ændring 
ikke medfører en mulig væsentlig miljøpåvirkning. 
 
For 1.C4 foreslås det, at forhøje bebyggelsesprocenten fra 40 til 80, samt hæve det maksimale 
antal etager fra 3 til 5. Der er i forbindelse med udvikling udarbejdet en række analyser der 
ligger til grund for de politiske beslutninger. Det er Hørsholm Kommunes vurdering at denne 
foreslåede ændring ikke medfører en mulig væsentlig miljøpåvirkning. 
 
For 1.O11 gælder, at rammen er ændret til en B ramme; 1.B41. For 1.B41 foreslås det at 
forhøje bebyggelsesprocenten fra 40 til 60, samt hæve det maksimale antal etager fra 2 til 5. 
Der er i forbindelse med udvikling udarbejdet en række analyser, der ligger til grund for de 
politiske beslutninger. Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at denne foreslåede ændring 
ikke medfører en mulig væsentlig miljøpåvirkning. 
 
Oversigt over rammer og politiske beslutninger, hvor diverse analyser fremgår af 
dagspunkterne: link til Kommunalbestyrelse (KB) og Miljø – og Planlægningsudvalg (MPU): 
 
Kommuneplannummer Rammenavn Politisk beslutning 
1.C4 Kokkedal Station KB: 26.10.2020 

(punkt 9) 

1.B41  
(1.O11 oprindeligt) 

Ådalsparkvej 2 KB:21.12.2020  
(punkt 8) 

1.C2 Usserød Kongevej KB: 25.1.2021  
(punkt 12) 

1.C1 Bymidten MPU: 22.4.2021 
(punkt 6) 
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Konklusion på screening af miljøvurdering i medfør af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2: 
 
Af miljøvurderingslovens formålsbestemmelse § 1, stk. 2 fremgår, at der skal tages hensyn til 
planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den 
biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres 
omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og 
ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Af miljølovens 
bilag 3 fremgår kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning for den indvirkning på 
miljøet, der er omhandlet i § 10, hvorved der efter høring af berørte myndigheder i medfør af § 32 
træffes en screeningsafgørelse, der sendes i offentlig høring sammen med forslag til Kommuneplan 
2021 -2033. 
 
Resultat af denne indledende screening af miljøvurdering, hvor det er ændringerne fra den gældende 
kommuneplan 2017 – 2029 til forslag til Kommuneplan 2021 -2033, der skal miljøscreenes: 
 
Ændring af delvis revision af gældende Kommuneplan 2017 – 2029 medfører ingen væsentlig 
indvirkning på miljøet og dermed krav om en miljøvurdering. Ændringer af de respektive 
kommuneplanrammer skal heller ikke miljøvurderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


