
DEBATOPLÆG
Indkaldelse af ideer og forslag 
til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

Høringsperiode fra den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018

Herlev Hovedgade

Herlev Bygade
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Indledning

Kommuneplanens rammeområde C7

Herlev Bymidte skal styrkes og udvikles med detailhan-
del, boliger, kontor og erhverv. En udvikling af centret 
skal løfte området, bidrage til at skabe endnu mere liv 
i bymidten og danne rammen om forskellige aktiviteter 
året igennem. 

For at muliggøre projektet skal Herlev Kommune som 
myndighed udarbejde en ny lokalplan, et tillæg til 
kommuneplanen, en miljøvurdering og en miljøkonse-
kvensrapport.

Første trin i processen er at indkalde idéer og forslag 
til projektet og planlægningen, som dette debatoplæg 
igangsætter.

Debatfasen løber over en periode på 3 uger. Her kan 
borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndighe-
der og andre interesserede komme med forslag og idéer 
til den forestående planlægning.

Samtidig er det muligt at pege på forskellige forhold, 
der bør undersøges i forbindelse med miljøvurderingen 
og miljøkonsekvensrapporten.

VVM (Vurdering af Virkninger 
på Miljøet) og miljøvurdering 
af planer

Projektet for Herlev Bymidte er 
omfattet af Bekendtgørelse om 
miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projek-
ter (VVM), LBK. nr. 448 af 10. maj 
2017. Denne vurdering sker i form 
af en miljøvurdering (af lokalplan 
og kommuneplantillæg) og en 
miljøkonsekvensrapport (VVM-re-
degørelse) for det konkrete pro-
jekt. 

Miljøvurderingen skal bidrage til 
integration af miljøhensyn under 
udarbejdelsen og vedtagelsen af 
planer mv., hvor en miljøkonse-
kvensrapport skal tilvejebringe 
tilstrækkelig viden til at vurdere 
projektets virkninger på miljøet, 
og beskrive hvordan man kan be-
grænse eller undgå eventuelle ne-
gative effekter på miljøet.
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Baggrund

Krydset ved Herlev Ringvej/ Herlev Hovedgade

Herlev Kommune startede tilbage i foråret 2016 en 
proces sammen med ejerne af Herlev Bymidte, hvor 
udgangspunktet var, at udarbejde en ny lokalplan for 
Herlev Bymidte.

I løbet af processen har der været afholdt borgermøder 
og panelmøder med naboer og andre interessenter. På 
panelmøderne kom mange gode idéer til arkitektur, 
infrastruktur og tilgængelighed samt livet i bymidten.

Der har i den forbindelse være gennemført en indkal-
delse af idéer og forslag. I mellemtiden er projektet 
blevet ændret betydeligt, og med dette debatoplæg 
præsenteres det reviderede projekt, og offentligheden 
får endnu en gang mulighed for at bidrage med ideer 
og forslag til planlægningen.
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Eksisterende forhold 1:2000
Pilene viser adgangsveje til Herlev Bytorv

Området i dag
Herlev Bymidte er Herlev Kommunes centrale detailhan-
delscenter, og det er beliggende ved krydset mellem 
de to veje, Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej, samt 
gågaden Herlev Torv

Centret er et traditionelt indendørs center med lukkede 
facader mod de store veje og en mere åben facade, der 
integrerer centret med gågaden Herlev Torv.

Vejadgang til Herlev Bymidte sker fra stikvejen ved Her-
lev Bygade og via en rampe med adgang fra parkerings-
pladsen bag Herlev Torv.

Rammeområde C7

Eksisterende forhold:

• Samlet etageareal: ca. 19.000 
m2 fordelt på boliger, detail-
handel, café og restaurant og 
parkering

• Bygningshøjde: op til 4 etager 
/14,5 m 

Herlev Hovedgade
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Nyt projektforslag

6 14HERLEV BYMIDTE

1:2000SITUATIONSPLAN

HERLEV KIRKE

HERLEV 
TORV

RING-
GÅRDEN

BANGS TORV

Parkering
Gård-
have

Indgang

Hovedindgang

Rammeområde C7

Fremtidige forhold:

Trafik: Vejadgang fra Herlev 
Bygade via. stikvejen samt fra 
parkeringsarealet bag Herlev Torv 
ved Herløv Kro.

• Samlet etageareal: 37.500 m2*

• Boliger: ca. 13.500 m2

• Detailhandel: op til 16.000 m2

• Erhverv: ca. 8.000 m2 inkl. 
caféer og restauranter.

*Arealer til rampeanlæg og vare-
gård, tekniske anlæg, indskudte 
dæk/ etager til tekniske installati-
oner og teknikhuse på tagfladen, 
personalefaciliteter, åbninger og 
porte indgår ikke i dette areal.

• Parkering: efter gældende 
norm

• Højde: varierende, dog max 
50 m + teknik

• Etageantal: max 12 etager + 
teknik

Projektforslag
Herlev Bymidte er betegnelsen for projektet, som dette 
debat- oplæg omhandler. 

Den nye bebyggelse opføres på et centralt sted i Herlev. 
Derfor skal bebyggelsen fremstå i en arkitektur og med 
funktioner, der kan løfte bymidten som helhed.

Projektet vil omfatte renovering og udvidelse af butik-
scenteret med boliger, detailhandel, kontorer, erhverv, 
restauranter og caféer, og der vil blive anlagt udendørs 
opholdsarealer for områdets beboere. Det er ligeledes 
ønsket, at centeret i højere grad bidrager til byens liv 
og handel i bymidten ved at kunne tilbyde et centralt 
placeret erhvervshus og nye attraktive boliger. 

Kørende trafik til området vil få adgang fra Herlev 
Bygade via stikvejen fra nord samt fra parkeringsarea-
let bag Herlev Torv ved Herløv Kro, hvor der fortsat vil 
være nedkørsel til parkeringskælderen. 

Detailhandel

Med projektforslaget foreslås det at ændre rammebe-
stemmelserne, så det samlede butiksareal maksimalt 
må være 16.000 m2. Der må etableres én butik på 5.000 
m2 til dagligvarer. De maksimale butiksstørrelser fast-
lægges i øvrigt til 3.000 m2 for dagligvarebutikker og 
udvalgsvarebutikker vil fortsat være 1.000 m2. 

HERLEV BYGADE
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Visualisering af projektforslag

Ny lokalplan og tillæg til 
kommuneplanen
Den gældende Kommuneplan 2013-2025 udlægger 
området til bycenter, og udpeger det til stationsnært 
kerneområde.

De eksisterende bestemmelser siger, at bebyggelsen 
maksimalt må etableres i 8 etager til en højde á 28 me-
ter, og at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 250 
for området under ét.

Kommuneplanen fastlægger desuden, at det samlede 
butiksareal maksimalt må være 14.000 m2 samt at der 
må etableres én butik på 3.500 m2 til dagligvarer. De 
øvrige maksimale butiksstørrelser er 2.000 m2 for daglig-
varebutikker og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

Projektforslaget afviger fra kommuneplanens rammer 
i forhold til bl.a. størrelsen på detailhandeldelen og 
højden på byggeriet.

Da projektforslaget ikke kan rummes indenfor kom-
muneplanens rammer skal der laves en ny lokalplan og 
tillæg til kommuneplanen. 
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Emner til debat
I miljøkonsekvensrapporten undersøges og vurderes 
miljøkonsekvenser både i anlægsfasen og efter Herlev 
Bymidte er blevet bygget. 

Samtidig med planarbejdet skal der udarbejdes en 
miljøvurdering for selve planerne. Miljøvurderingen vil 
indgå som en del af miljøkonsekvensrapport.

Der vil være forskellige miljøpåvirkninger, når Herlev 
Bymidte skal bygges, og når projektet er færdigt. Der 
er derfor mange miljøforhold, der skal undersøges i 
forbindelse med miljøkonsekvensrapporten. Eksempler 
på vigtige forhold er beskrevet herunder:

Trafik

En trafikanalyse skal undersøge trafikafvikling med per-
sonbiler og varetransport samt cykler og gående.

Konsekvenser for trafikken på Herlev Bygade, Herlev 
Hovedgade og Herlev Ringvej samt i vigtige kryds vil 
blive vurderet.

Der bliver udarbejdet en analyse af trafikstøj fra projek-
tet, og det bliver vurderet hvilke tiltag, som kan ned-
bringe evt. gener fra støjen. 

Arkitektur

Den centrale beliggenhed i hjertet af Herlev betyder, at 
der vil være stor fokus på bebyggelsens omfang og ud-
formning og projektet bliver visualiseret som grundlag 
for at vurdere effekter af disse. 
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Planprocessen med miljøkonsekvensvurdering og of-
fentlige høringer vil strække sig over en periode på ca. 
9 måneder, og det forventes, at en vedtaget lokalplan 
kan offentliggøres i forsommeren 2019.

Forventet tidsplan

HØRING

POLITISK BEHANDLING

OFFENTLIG HØRING

POLITISK BEHANDLING

og høring hos relevante 
myndigheder af lokalplan med 

miljøvurdering, 
kommuneplantillæg 
og miljøkonsekvensrapport

efteråret ’19OFFENTLIG-
GØRELSE

FORVENTET BYGGESTART

okt ’18 nov dec jan ’19 feb mar apr maj jun jul aug sep okt
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Deltag i debatten
Denne høring er startskuddet til arbejdet med miljøkon-
sekvensvurdering, miljøvurdering, kommuneplantillæg 
og lokalplan for Herlev Bymidte.

Høring finder sted i perioden fra den 11. oktober til den 
1. november 2018.

Hvis du har en idé eller et godt forslag til, hvilke for-
hold, der skal med i lokalplan og kommuneplantillæg 
og hvilke emner, der skal fokuseres på i miljøkonse-
kvensrapporten, så send dem til byplan@herlev.dk, så 
vi har det senest den 1. november 2018. Mærk mailen 
’Planlægning for Herlev Bymidte’.

Der har tidligere været indkaldt til idéfase for projekt 
for Herlev Bymidte i foråret 2016 og starten af 2017, 
hvor der også blev afholdt borgermøder. 

De idéer og forslag, som Herlev Kommune modtog i 
sidste høring, har været brugt til at udvikle projektet 
for Herlev Bymidte.

Du skal sende dine idéer og forslag ind igen, hvis du 
synes, at de stadig er aktuelle.

Der vil blive afholdt borgermøde om debatoplægget i 
oktober 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rasmus Kristian 
Pejter Rasmussen på tlf.nr. 44 52 64 21 eller e-mail 
byplan@herlev.dk. 


