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1 Ikke-teknisk resumé 
Herlev Kommune ønsker at udvikle et areal beliggende ved Smedeholm og 
Vesterlundvej i erhvervsområde ved Marielundvej til en serviceafdeling, da den 
eksisterende serviceafdeling på Turbinevej i Gladsaxe Kommune er nødt til at 
fraflytte. Serviceafdelingen sikrer fremkommelighed og infrastruktur ved ren- og 
vedligeholdelse af kommunens vej- og stinet samt varetager den kommunale 
vintertjeneste med eksempelvis saltning af veje. 

Planforslagene skal muliggøre den nye serviceafdeling, som ikke kan rummes 
indenfor den gældende planlægning. Planforslagene skal desuden gøre en del af 
erhvervsområdet mere rummeligt og fleksibelt ift. bl.a. anvendelse.  

Med vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan 
nr. 131 muliggøres etablering af serviceafdelingen bl.a. ved at den maksimale 
bebyggelsesprocent hæves fra 100 til 110 og miljøklassen øges fra 1-4 til 1-5.  

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens1 
§ 8, stk. 1, nr. 1, hvorfor der skal udarbejdes en miljørapport. Nærværende 
rapport omfatter en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 131 og forslag til 
Kommuneplantillæg nr. 24. Forud for gennemførelse af miljøvurderingen har 
Herlev Kommune gennemført en høring af berørte myndigheder om indhold og 
omfang af miljøvurderingen. Der er modtaget to høringssvar ifm. høringen. 
Høring af de berørte myndigheder har ikke givet anledning til ændringer i 
miljørapportens afgrænsning og indhold. 

I afgrænsningsnotatet er følgende udpeget som en miljøfaktor, der kan blive 
påvirket væsentligt af planforslagene: 

› Støj: Virksomhedsstøj fra planområdet til omgivelserne. 

1.1 0-alternativ 
Der forventes ikke udarbejdet alternative planforslag, og derfor forventes der 
ikke opstillet og vurderet andre alternativer. 0-alternativet vil derfor indebære, 
at området fortsat vil være udlagt til blandet erhvervsformål og lettere industri, 
herunder lager, kontor- og serviceerhverv. 0-alternativet vil også betyde, at 
området fortsat vil være udlagt med en bebyggelsesprocent på 100 og en 
begrænsning af det bebyggede areal til 50 % af grunden. 

I 0-alternativet vil planområdet fortsat potentielt kunne anvendes i 
overensstemmelse med gældende planer. 

 
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 
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1.2 Støj 
I forbindelse med planlægning af området er der gennemført beregninger af det 
forventede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne fra virksomhedens 
aktiviteter for både normal drift og normaldrift med vintertjeneste. 

Støj fra Herlev Kommunes serviceafdeling vil komme fra kørsel og parkering 
med personbiler, varebiler og lastvogne. I forbindelse med vintertjeneste vil der 
ved delområde B være øget trafik ved kørsel med personbiler, lastbiler og 
traktorer, som afhenter salt fra saltlageret. For alle andre aktiviteter forudsættes 
det, at de ikke afgiver støj i sådan en grad, at det vil give betydeligt bidrag til 
det samlede støjniveauer for hele området/virksomhederne, f.eks. støj inde fra 
bygninger. 

Støjredegørelsen konkluderer, at ved normal drift af Herlev Kommunes 
serviceafdeling kan Miljøstyrelsens støjgrænseværdier overholdes ved alle 
omkringliggende naboer. Ved vintertjeneste vil der fra serviceafdelingen være 
øget kørsel med traktorer og lastbiler hele døgnet. Den øgede aktivitet 
medfører, at støjgrænseværdien vil blive overskredet i natperioden (mellem kl. 
22-07) for nogle af boligbebyggelserne mod øst på den anden side af 
Marielundvej.  

For at overholde støjgrænsen i natperioden ved vintertjeneste, hvor 
støjgrænseværdien overskrides, vil det være nødvendigt med inddækning af 
kørselsområdet foran salthallen med tag og vægge, som skal gå til skel mod 
Vesterlundvej, hvor der desuden også skal lukkes af med port om natten, når 
der er vintertjeneste. Denne løsning er dog relativt omkostningstung, og der er 
derfor andre støjreducerende tiltag, der kan tages i brug. Dette omfatter bl.a. 
ændrede mødetider for personalet ifm. den normale drift til tidligst at være kl. 7, 
opførelse af støjskærm mod øst/langs Marielundvej og indkørsel af traktorer og 
lastbiler til salthallen direkte fra Vesterlundvej. Det er også en mulighed at søge 
dispensation for de angivne grænseværdier for stærkt sæsonbetonede 
aktiviteter (som f.eks. saltning og snerydning) jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen 
om ekstern støj fra virksomheder. Der kan være andre løsninger, som ikke er 
vurderet i støjredegørelsen. 
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2 Indledning 
Herlev Kommune ønsker med forslag til Lokalplan nr. 131 for serviceafdeling ved 
Smedeholm og forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 at muliggøre etablering af 
en serviceafdeling ved Smedeholm og Vesterlundvej i et eksisterende 
erhvervsområde ved Marielundvej i Herlev, se Figur 2-1.  

 

Figur 2-1  Afgrænsning af forslag til Lokalplan nr. 131 (stiplet rød) og rammeområde 
E16 (stiplet sort). Matrikelskel vist med brun. Luftfoto fra 2021, 
GeoDanmark Ortofoto. 

 

Herlev Kommunes serviceafdeling skal fraflytte den nuværende placering på 
Turbinevej i Gladsaxe Kommune.  

Herlev Kommune har indgået aftale med HOFOR om leje af den nordlige del af 
Smedeholm 1 til brug for serviceafdelingens vintertjeneste, herunder nyt 
saltlager, maskinhal og parkeringsplads. Herlev Kommune har købt 
Vesterlundvej 3, der skal anvendes til personalefaciliteter, lager og værksted. På 
Smedeholm 4, har Herlev Kommune aftalt at dele vaskehal og bilværksted med 
HOFOR.  

Planforslagene er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da det er planer 
inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og da planerne fastlægger 
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i byzoner. 

Herlev Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har på 
baggrund heraf afgjort, at de ændringer af det eksisterende plangrundlag, som 
foreslås, kan få væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der er derfor 
foretaget en miljøvurdering af planforslagene efter miljøvurderingslovens 
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regler2. Nærværende rapport omfatter en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 
nr. 131 for serviceafdeling ved Smedeholm og forslag til Kommuneplantillæg nr. 
24 til Kommuneplan 2013-2025. 

Forud for miljøvurderingen har Herlev Kommune gennemført en høring af 
berørte myndigheder. Afgrænsningen af planændringer og miljøfaktorer for 
miljøvurderingen er således dels sket i en intern scopingproces i Herlev 
Kommune og dels gennem høring af berørte myndigheder. Miljørapportens 
miljøfaktorer er afgrænset til: 

› Støj: Virksomhedsstøj fra planområdet til omgivelserne  

Miljørapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Herlev Kommune. 

 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.20021 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM). 
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3 Planforslagenes formål og indhold 
Formålet med forslag til Lokalplan nr. 131 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 
24 til Kommuneplan 2013-2025 er at fastlægge rammer og bestemmelser, der 
muliggør etablering af en serviceafdeling ved Smedeholm og Vesterlundvej. 
Afgrænsningerne af eksisterende og forslag til planområder fremgår af figur 3-1. 

Med vedtagelse og bekendtgørelse af Lokalplan nr. 131 erstattes den 
nugældende Lokalplan nr. 53 for et erhvervsområde ved Marielundvej for den 
del, der er omfattet af Lokalplan nr. 131. Tilsvarende erstattes den del af det 
nuværende rammeområde E3, der er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 24, 
med kommuneplanramme E16. 

 

Figur 3-1 Afgrænsningen af eksisterende Lokalplan nr. 53 (lys rød flade), forslag til 
Lokalplan 131 (stiplet rød), eksisterende kommuneplanrammeområde E3 
(grå flade) og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for nyt rammeområde 
E16 (stiplet sort). Luftfoto fra 2021, GeoDanmark Ortofoto. 
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3.1 Lokalplanforslagets indhold 
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 18.000 m², omfatter matr.nr. 18da, 2a, 
2bp og dele af 7000o, Herlev, og fastholdes i byzone, se Figur 3-2. 

 

Figur 3-2  Eksisterende lokalplan nr. 53 (lys rød flade) og afgrænsning af forslag til 
Lokalplan nr. 131 (stiplet rød). Luftfoto fra 2021, GeoDanmark Ortofoto. 

 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der giver mulighed for en anvendelse til 
erhvervsformål og muliggør etableringen af en ny kommunal serviceafdeling ved 
Smedeholm 1, Vesterlundvej 3 og Smedeholm 4 i sammenhæng med HOFORs 
driftscentre for vand og spildevand. Byggemulighederne bliver således udvidet, 
og det muliggøres, at der i højere grad end i dag kan foregå vintertjeneste i 
aften- og nattetimer uden at det belaster omkringliggende boliger.  

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge området til erhvervsformål, 
herunder at skabe mulighed for indretning af Herlev Kommunes serviceafdeling. 
Lokalplanforslag fastlægger bestemmelser for erhvervsbebyggelser inden for 
lokalplanområdet, som skal muliggøre etablering og drift af Herlev Kommunes 
serviceafdeling samt HOFORs driftscentre for vand og spildevand.  

Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 110 %, hvilket er højere end resten af 
erhvervsområdet, hvor den er fastlagt til 100 %. Dette skal bl.a. muliggøre 
tilstrækkelig plads til den nye serviceafdeling. 

Lokalplanen fastlægger, at der ikke må bygges nærmere end 1 meter fra skel 
mod Marielundvej og Vesterlundvej samt 4 meter fra skel mod Smedeholm, og 
at det er tilladt at opføre bebyggelse hen over naboskel mellem matr.nr. 2bp, 
vejarealet, som planlægges nedlagt, og matr.nr. 18da. 

Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres støjafskærmning, således at de 
vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj overholdes, jf. Miljøstyrelsens 
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vejledning nr. 5/1984: 'Ekstern støj fra virksomheder' samt tillæg til samme 
vejledning fra 2007. 

Der ligger miljøfølsom anvendelse i form af tæt-lav boliger på den østlige side af 
Marielundvej. Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser om 
afværgeforanstaltninger, som betingelse for ibrugtagen. 

Lokalplanforslaget fastlægger, at der skal etableres afværgeforanstaltninger, så 
virksomheders drift ikke belaster miljøfølsom anvendelse i en afstand af 20 
meter målt fra skel. Lokalplanforslaget fastlægger desuden, at ved placering af 
Herlev Kommunes driftsafdeling i den nordlige del af matr.nr. 2bp, Herlev, i 
hjørnet Vesterlundvej/Marielundvej, skal denne være afskærmet, så de 
vejledende grænseværdier for støj overholdes ved boligbyggeri på den anden 
side af Marielundvej. 

Lokalplanen stiller krav om at vejadgange til ejendommene inden for 
lokalplanområdet kun må etableres fra Vesterlundvej og Smedeholm. 
Smedeholm kan nedlægges langs ejendommen Smedeholm 1. Det medfører, at 
adgang til ejendomme på den øvrige del af Smedeholm kun kan foretages fra 
den vestlige ende, og at der vil skulle etableres en vendeplads i den sydligste del 
af Smedeholm 1. 

3.2 Kommuneplantillæggets indhold 

 

Figur 3-3  Eksisterende kommuneplanramme E3 (grå flade) og afgrænsning af forslag 
til kommuneplantillæg og ny rammeområde E16 (stiplet sort). Luftfoto fra 
2021, GeoDanmark Ortofoto. 

 

Planområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme E3, der fastlægger 
anvendelsen til erhvervsområde, herunder lettere industri. Med en ny 
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kommuneplanramme, som får betegnelsen E16 (se figur 3-3), bliver det muligt 
at lokalplanlægge for en serviceafdeling. Samtidigt bliver den del af 
erhvervsområdet, som planområdet omfatter, mere rummeligt og fleksibelt ift. 
anvendelse. 

Kommuneplantillæg nr. 24 udlægger dermed et nyt rammeområde, E16, med 
anvendelse til erhvervsområde, hvis areal udgår af E3-rammen. Rammeområde 
E16 omfatter matriklerne 2a, 2ai, 2bc, 2bd, 2bp, 2bv, 2bx, 18da, 18db og dele 
af 7000o, Herlev. Med den nye kommuneplanramme E16 ændres 
rammebestemmelser mht. anvendelse, parkering og bebyggelsens omfang ift. 
den nugældende kommuneplanramme E3.  

I kommuneplanramme E16 er bebyggelsesprocenten hævet fra 100 til 110, og 
der er givet mulighed for virksomheder op til miljøklasse 5, som passer med 
erhvervskvarteret syd for lokalplanområdet. Derudover muliggør rammen, at der 
kan etableres kontor- og serviceerhverv, som hidtil, men at der dertil også må 
etableres industri, lettere industri og håndværk samt område til offentlige 
formål. Endeligt fastlægger den fremtidige kommuneplanramme E16, at 
lokalplanen skal fastlægge bestemmelser om afværgeforanstaltninger, der 
sikrer, at virksomheders drift ikke belaster miljøfølsom anvendelse i en afstand 
af 20 m målt fra skel.  
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4 Lovgivning og proces for miljøvurdering 
Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 
1. 

Miljøvurderingsprocessen består af følgende fem trin: 

1 Afgrænsning 
Afgrænsning af miljøvurdering (scoping) ift. miljøpåvirkninger og anvendt 
metode. Relevante myndigheder kan afgive høringssvar mht. indhold og 
metode. 

2 Vurdering og rapport 
Gennemførelse af miljøvurdering og udarbejdelse af rapport. Heri er 
beskrevet planens sandsynlige påvirkninger på de valgte miljøfaktorer 
(afgrænses i fase 1) samt om påvirkningerne vurderes at være væsentlige. 

3 Offentlig høring 
Udsendelse af plan og miljøvurdering i offentlig høring. Her har 
offentligheden og berørte parter mulighed for at udtale sig. 

4 Godkendelse og vedtagelse 
Endelig godkendelse og/eller vedtagelse af planen og miljøvurderingen. 
Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse, der beskriver hvorledes 
miljøvurderingen og indkomne høringssvar har indvirket på beslutningen 
om at vedtage planen. 

5 Overvågning 
Gennemførelse af den planlagte overvågning af planens miljømæssige 
konsekvenser som beskrevet og vurderet i miljøvurderingen. 
Overvågningsprogrammet vedtages ifm. den endelige vedtagelse af planen. 

4.1 Tilgang og metode i miljøvurderingen 
Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, om og i hvilket omfang 
lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget forventes at medføre 
væsentlige indvirkninger på den udpegede miljøfaktor, som er identificeret i 
afgrænsningsnotatet, herunder som en vurdering af, hvorvidt planforslagene 
antages at fremme eller udgøre en hindring for realisering af nationale og 
kommunale strategier og handlingsplaner. I miljørapporten beskrives den 
nuværende miljøstatus og mål. Denne status udgør en beskrivelse af 
miljøtilstanden ved 0-alternativet, og udgør dermed en referenceramme for 
beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved gennemførelse af 
planforslagene. 

I det følgende er miljøfaktor, vurderingskriterier og datagrundlag, som anvendes 
i miljøvurderingen, beskrevet. 
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4.2 Afgrænsning af miljøvurderingen 
I afgrænsningsnotatet er den eller de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive 
påvirket væsentligt af gennemførelsen af planernes tiltag, identificeret og 
fastlagt. Den udpegede miljøfaktor er: 

Støj: 
› Virksomhedsstøj fra planområdet til omgivelserne  

 
Miljørapporten omfatter således en vurdering af, hvordan planerne kan påvirke 
denne miljøfaktor. 

Vurderings-

tema 

Vurderings-

kriterie 

Indikator Databehov 

Støj Virksomhedsstøj 

fra planområdet 

til omgivelserne  

› Udbredelsen af støj fra 

planområdet til 

omgivelserne.  

› Kortlægning af støjende 

virksomheder i 

planområdet. 

Kvantitativ 

vurdering af 

påvirkning af 

boliger på baggrund 

af redegørelse for 

virksomhedsstøj. 

 

Tabel 4-1 Resultat af scoping af miljørapport. 

4.3 Høring af berørte myndigheder 
Herlev Kommune har forud for miljøvurderingen gennemført en høring af 
berørte myndigheder om indhold og omfang af miljøvurderingen. Høringen blev 
gennemført i perioden 15.-21. december 2022. De hørte myndigheder var 
Herlev Kommunes afdelinger: Natur, Miljø og Affald. 

Der er modtaget to høringssvar. Høringssvarene har ikke medført ændringer til 
afgrænsningen, men har understreget, at serviceafdelingens vinterdrift skal 
betragtes som normaldrift ift. overholdelse af Miljøstyrelsens grænseværdier. 
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5 Eksisterende forhold 
I dette afsnit redegøres for de eksisterende forhold inden for planområdet. De 
eksisterende forhold danner grundlag for beskrivelse af 0-alternativet, som 
indgår i miljøvurderingen. 

Under det udpegede emne i miljørapporten, dvs. i afsnit 7, beskrives den 
nuværende miljøstatus og mål. Denne status udgør en beskrivelse af 
miljøtilstanden ved 0-alternativet, og status og mål udgør dermed en 
referenceramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved 
gennemførelse af planforslagene. 

5.1 Eksisterende fysiske forhold 
Planområdet omfatter de tre ejendomme Vesterlundvej 3 samt Smedeholm 1 og 
4, som er placeret vest Marielundvej og syd for Vesterlundvej, se Figur 2-1. 
Ejendommene har et samlet areal på ca. 18.000 m². På Vesterlundvej 3 ligger i 
dag en virksomhed, som producerer flightcases og som på stedet har showroom, 
lager, fabrik og administration. På Smedeholm 1 er HOFOR i gang med at 
nedrive en eksisterende bygning med henblik på at etablere et planlagt 
driftscenter for HOFORs koncernforbundne vandselskaber, og på Smedeholm 4 
ligger HOFORs driftscenter for HOFORs koncernforbundne spildevandsselskaber.  

Vejadgang til området sker fra Smedeholm via Vesterlundvej på to steder i 
afstande af ca. 70 m og knap 500 m fra krydset Vesterlundvej-Marielundvej. 

5.2 Planområdets omgivelser 
Planområdet ligger i den sydvestlige del af Herlev Kommune som en del af det 
samlede erhvervsområde ved Marielundvej. Naboejendommene syd og vest for 
planområdet består af forskellige typer industri og erhverv, herunder en 
rengøringsservice, en smed, en kontormøbelforretning, en leverandør af 
landbrugsudstyr, en leverandør af industriudstyr, en plastikproducent mv. 
Nordfor planområdet på den modsatte side af Vesterlundvej ligger der ligeledes 
forskellige typer erhverv, heriblandt en fragtservicevirksomhed, VVS-installatør 
og leverandør af AV-udstyr. 

Øst for planområdet på den anden side af Marielundvej findes en 
rækkehusbebyggelse og et område til offentlige og rekreative formål, der 
anvendes af spejdere og fodboldklub, og nordøst herfor, ved Engskolevej, ligger 
et boligområde med rækkehuse. 

5.3 Nugældende planforhold 

Nugældende lokalplanlægning 
Planområdet er i den nugældende planlægning omfattet af Lokalplan nr. 53 for 
et erhvervsområde ved Marielundvej, se figur 3-1.  
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Lokalplan nr. 53 fastlægger områdets anvendelse til blandede erhvervsformål, 
herunder kontor- og servicevirksomhed, håndværk og industri m.m. samt 
detailsalg af særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplanens formål er at 
fastlægge en del af områdets anvendelse til centerformål, herunder bl.a. 
detailhandel og etageboliger; at forhindre forlystelsesetablissementer i form af 
spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner; at begrænse miljømæssige 
gener og konflikter såvel internt i området som overfor naboområder; at gøre 
området mere attraktivt og bymæssigt gennem forskønnelse af områdets fysiske 
miljø, herunder fastlægge principper for bebyggelsens omfang, placering og 
udformning; at sikre helhed og kvalitet i udformning af de ubebyggede arealer, 
herunder skiltning, parkering og beplantning; at sikre, at området fremtræder 
med en grøn karakter med en ensartet og karakterfuld beplantning samt at sikre 
gode forbindelser for gående og cyklende til området og internt i området. 

I Lokalplan nr. 53 er planområdet omfattet af delområde 2.2, og for delområdet 
fastlægger lokalplanplanen at: 

› der kun må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som 
følgende: virksomheder indenfor kontor, service, håndværk, industri, 
laboratorier, undervisning og liberalt erhverv.  

› der må etableres butikker i tilknytning til den enkelte fabriksvirksomheds 
produktionslokaler til salg af virksomhedens egne produkter.  

› den enkelte butik til salg af virksomhedens egne produkter må max være 
200 m² bruttoetageareal.  

› ingen ejendomme må udstykkes til en grundstørrelse på mindre end 5.000 
m² 

› bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 100 %, 
og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grunden.  

› bebyggelse med en etagehøjde på over 3,0 m ikke må overstige 3 m³ pr. 
m² grundareal over terræn på den enkelte ejendom  

› bebyggelse ikke må opføres med mere end 6 etager, og at ingen bygning 
må opføres med større højde end 24 m over terræn.  

› bebyggelse og andre faste anlæg skal ligge mindst 5 m fra naboskel og 
mindst 4 m fra skel mod vej. Arealet mellem byggelinjen og vejskel må ikke 
bebygges, ligesom det ikke må hegnes med faste hegn.  

Lokalplan nr. 53 fastlægger desuden bestemmelser om bl.a. p-normer, 
bebyggelsens ydre fremtræden, skiltning, ubebyggede arealer mv. 

Nugældende kommuneplanlægning 
Planområdet er i den gældende Kommuneplan 2013-2025 omfattet af ramme 
E3, se figur 3-1. Ramme E3 fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde 
i form af lettere industri samt lager, kontor- og serviceerhverv. Rammen 
fastlægger desuden, at der indenfor dele af området må placeres 
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produktionsvirksomheder op til klasse 4, med mindste afstand til boliger på 100 
m. 

Ramme E3 fastlægger maksimal bebyggelsesprocent til 100, maksimalt 
etageantal til 6 og maksimal bygningshøjde til 24 meter.  

6 0-alternativ 
Der er ikke fremsat alternativer til planforslagene udover at bevare status quo – 
det såkaldte 0-alternativ. Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den 
situation, hvor forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan ikke vedtages.  

Der forventes ikke udarbejdet alternative planforslag, og derfor forventes der 
ikke umiddelbart opstillet og vurderet andre alternativer. 0-alternativet 
medtages altid i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne 
sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af nye 
planforslag. 

0-alternativet beskriver det scenarie, hvor eksisterende anvendelser og 
planlægning videreføres. 0-alternativet vil derfor betyde, at området fortsat vil 
være udlagt som erhvervsområde, herunder lettere industri, lager, kontor- og 
serviceerhverv. 0-alternativet vil også betyde, at området fortsat vil være udlagt 
med en bebyggelsesprocent på 100 og en begrænsning af det bebyggede areal 
til 50 % af grunden. 

I situationen med 0-alternativet vil området således rumme de samme 
omdannelsesmuligheder som i dag, og der vil ikke være mulighed for etablering 
af det påtænkte servicecenter i området.  
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7 Støj 
Vurderingstemaet støj omfatter miljøfaktoren støj fra planområdet til 
omgivelserne i form af virksomhedsstøj. 

7.1 Virksomhedsstøj 
Miljøfaktoren virksomhedsstøj omfatter i hvilket omfang omgivelserne, herunder 
særligt boligområdet øst for planområdet på den anden side af Marielundvej, 
påvirkes af støj i form af virksomhedsstøj fra planområdet. 

7.1.1 Miljøstatus 
Nuværende støjende aktiviteter i lokalplanområdet er relateret til de 
eksisterende virksomheder, der er lokaliseret i erhvervsområdet ved 
Marielundvej, som jf. den gældende Lokalplan nr. 53 er pålagt at overholde 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, der er fastlagt i ”Vejledning 
om støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1984”.  

Planområdet er mod nord, vest og syd omgivet af andet erhverv, der ikke er 
støjfølsom anvendelse. Øst for planområdet på den anden side af Marielundvej 
ligger støjfølsom anvendelse i form af lave rækkehusbebyggelser ved 
Engskolevej. Nærmeste rækkehusbebyggelse er Engskolevej 53, hvis facade er 
beliggende knap 25 m fra det sted, der er nærmest planområdets afgrænsning. 
Den gældende Lokalplan nr. 64 for et boligområde ved Engskolevej fastlægger, 
at der skal opføres støjafskærmning mellem boligbebyggelsen og Marielundvej - 
denne er dog aldrig blevet realiseret. Der ligger desuden et område til offentlige 
og rekreative formål der anvendes af spejdere og fodboldklub syd for nævnte 
boligbebyggelse og grænsende til Marielundvej. 

7.1.2 Miljømål 
Miljøbeskyttelsesloven giver mulighed for at Herlev Kommune kan stille krav til, 
hvor meget støj virksomheder må give anledning til. De vejledende 
støjgrænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens 
vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er 
lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen 
opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have negative 
helbredseffekter. 

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning vedr. ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 
gælder der følgende vejledende støjgrænseværdier, Lr i dB(A) re. 20 µPa: 
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Tabel 7-1  Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier (uddrag) i dB(A). 

 
For områder til offentlige formål (skoler, idrætsanlæg mv.) er der som sådan 
ingen støjgrænseværdi. Området er som udgangspunkt ikke følsomt overfor støj 
i aften- og natperioden, så Miljøstyrelsen anbefaler, at der fastsættes 
støjgrænseværdi på 40-50 dB(A) hele døgnet (Miljøstyrelsens vejledning nr. 
3/2003). Da området ligger i et allerede støjbelastet område anvendes 
støjgrænse 50 dB(A) for både dag-, aften-, og natperioden. 

For boligområder gælder en vejledende støjgrænseværdi for det højeste 
øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi. Grænseværdien for 
maksimalniveauet er 15 dB højere end grænseværdien i natperioden. For 
områdetypen Boligområder for åben og lavbebyggelse gælder således 
grænseværdien LpAmax 50 dB(A) om natten. 

Støjgrænseværdierne skal som udgangspunkt overholdes i et hvert punkt i 
naboområder 1,5 m over terræn og er gældende for såkaldt "frit felt", dvs. 
friholdt for lydrefleksion fra bygningsfacader tæt på beregningspunktet. 

Støjgrænseværdierne gælder for den enkelte virksomhed. 

Mål i Kommuneplan 2013-2025 
Herlev Kommuneplan 2013-2025 indeholder retningslinje 4.2.5, der omhandler 
virksomhedsstøj. Retningslinjen fastlægger, at det ved nyetablering af 
virksomheder skal sikres, at der i nærliggende boligområder og andre 
forureningsfølsomme områder ikke er risiko for væsentlig støj og luftforurening 
eller uacceptabel trafikbelastning.  

7.1.3 Metode 
I forbindelse med planlægning af området er der gennemført beregninger af det 
forventede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne fra virksomhedernes 
aktiviteter. Da Herlev Kommune vil have ændrede driftsforhold under 
vintertjeneste (saltning af veje) laves der separate støjundersøgelser for hhv. 
normaldrift og normaldrift med vintertjeneste. 

HOFOR er en eksisterende virksomhed med eksisterende drift. Det antages, at 
HOFOR bibeholder deres eksisterende drift, blot begrænset til delområde C og D, 
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se figur 7-1.figur 7-1 opdeling af planområdet i mindre områder. I 
servicearealet bliver bygningen i område C revet ned. Støjredegørelsen er derfor 
afgrænset til støj fra Herlev Kommunes serviceafdeling og omfatter ikke HOFORs 
bygninger. 

Støjberegningerne er foretaget for hverdage, lørdag og søndag i udvalgte 
punkter ved de nærmeste ejendomme. Alle beregningspositioner er placeret 1,5 
m over terræn. Støjniveauet udtrykkes med støjindikatoren Lden, som er en 
sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat. 

Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmetode for ekstern støj 
fra virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning “Beregning af ekstern 
støj fra virksomheder”, nr. 5, 1993. Alle støjberegninger er foretaget ved hjælp 
af SoundPLAN ver. 8.2 (opdatering d. 02.08.2022) og anvendelse af den 
reviderede nordiske beregningsmetode GPM2019. 

I beregningerne er der taget udgangspunkt i et konkret projekt i form af 
bebyggelse, som afspejler en fuld udnyttelse og udbygning jf. lokalplanforslaget. 
Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model baseret på 
digitale grundkort og højdedata fra Danmarks Højdemodel (DHM). Placering af 
støjkilder og bygninger fremgår af støjudbredelseskort i vedlagte bilag. 
Terrænoverflader som vejarealer og befæstede arealer regnes som værende 
akustisk hårde. 

Metoden er nærmere beskrevet i støjredegørelsen, som er vedlagt som bilag. 

Driftsforhold og forudsætninger 
Støj fra Herlev Kommunes serviceafdeling vil komme fra kørsel og parkering 
med personbiler, varebiler og lastvogne. I forbindelse med vintertjeneste vil der 
ved område B være øget trafik ved kørsel med personbiler, lastbiler og 
traktorer, som afhenter salt fra saltlageret. 
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Figur 7-1 Opdeling af planområdet i mindre områder. 

 

 

Tabel 7-2  Fremtidig disponering af planområdets mindre områder. 

 

For alle andre aktiviteter forudsættes det, at de ikke afgiver støj i sådan en 
grad, at det vil give betydeligt bidrag til det samlede støjniveauer for hele 
området/virksomhederne, f.eks. støj inde fra bygninger. 

Normal arbejdstid antages at være hverdage kl. 06.30–16.00 for Herlev 
Kommune. 

Generelt vil fordelingen af intern trafik disponeres således, at 80 % af ind- og 
udkørsler vil ske via Vesterlundvej og 20 % vil ske via Smedeholm syd. 
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7.1.4 Konsekvensvurdering 
Støjredegørelsen konkluderer, at ved normal drift kan Miljøstyrelsens 
støjgrænseværdier overholdes ved alle omkringliggende naboer.  

Ved vintertjeneste vil der fra Herlev Kommunes serviceafdeling være øget kørsel 
med traktorer og lastbiler hele døgnet. Den øgede aktivitet medfører, at 
støjgrænseværdien vil blive overskredet i natperioden (mellem kl. 22-07) for 
nogle af nabobebyggelserne mod øst, se tabel 7-3 og Tabel 7-4. Spejderklubben 
vil ikke blive støjbelastet. 

Overskridelser af grænseværdierne er vist med fed i tabellerne. 
Støjudbredelseskort fremgår af den særskilte støjredegørelse. 

 

Tabel 7-3  Beregningsresultater, normal drift og vintertjeneste, hverdage, 
dag/aften/nat i dB(A) med grænseværdier i parentes. 

 

 

Tabel 7-4  Beregningsresultater, normal drift og vintertjeneste, lørdage, 
formiddag/eftermiddag/aften/nat i dB(A) med grænseværdier i parentes. 

 

Støjredegørelsen viser således, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier 
er overskredet på boligfacaderne, der ligger øst for planområdet på den anden 
side af Marielundvej.   

Støjredegørelsens resultater er nærmere beskrevet i vedlagte støjredegørelse, 
der også indeholder støjudbredelseskort. 

7.1.5 Afværgeforanstaltninger 
Forslag til Lokalplan nr. 131 fastlægger, at der skal etableres støjafskærmning, 
således at de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj overholdes, jf. 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: 'Ekstern støj fra virksomheder' samt 
tillæg til samme vejledning fra 2007. Lokalplanforslaget fastlægger desuden, at 
der skal etableres afværgeforanstaltninger, så virksomheders drift ikke belaster 
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miljøfølsom anvendelse i en afstand af 20 m målt fra skellet. Endeligt fastlægger 
lokalplanforslaget, at ved placering af Herlev Kommunes driftsafdeling i den 
nordlige del af matr.nr. 2bp, Herlev, i hjørnet Vesterlundvej/Marielundvej, skal 
denne være afskærmet, så de vejledende grænseværdier for støj overholdes ved 
boligbyggeri på den anden side af Marielundvej. 

For at overholde støjgrænsen i natperioden ved vintertjeneste, hvor 
støjgrænseværdien overskrides, vil det være nødvendigt med inddækning af 
kørselsområdet foran salthallen med tag og vægge, som skal gå til skel mod 
Vesterlundvej, hvor der desuden også skal lukkes af med port om natten når der 
er vintertjeneste. Denne løsning er dog meget omkostningstung, og der er 
derfor andre støjreducerende tiltag, der kan tages i brug, som oplistes nedenfor.  

A. Ændring mødetid for personale 
En betydelig del af personalet forventes at komme i perioden 06.30-07.00. 
Ændres mødetiden for den normale drift til tidligst at være fra kl. 7 (inkluderer 
ikke personale til vintertjeneste), kan støjgrænsen for det ækvivalente 
støjniveau overholdes ved alle naboer om natten, da natteperioden dækker kl. 
22-7. Det maksimale støjniveau vil være uændret og dermed fortsat 
overskredet. 

B. Støjskærm mod øst/langs Marielundvej 
Da overskridelse af støjgrænser primært forekommer mod nordøst ved BP1 
(Marielundvej 11), vil det ikke føre til betydelig reduktion i støjniveauerne at 
opføre en støjskærm langs den østlige matrikelgrænse. En 3 m høj støjskærm 
vil give en reduktion på 0,5 dB af maksimalniveauet i beregningspunkt BP2 
(Engskolevej 53). Støjgrænsen for det maksimale støjniveau vil fortsat være 
overskredet i BP2. Beregningspunkt BP1 vil være uændret og derfor også fortsat 
overskredet. 

C. Indkørsel til HK salthal direkte fra offentlig vej 
Hvis salthallen opføres helt ud til den nordlige matrikelgrænse med indkørsel af 
traktorer og lastbiler direkte fra Vesterlundvej, kan alle støjgrænserne 
overholdes. Det forudsætter, at salthallen aflukkes, således at der ikke kommer 
støj inde fra hallen, samt at traktorer og lastbiler om natten ellers ikke kører 
eller parkerer udenfor inde på matriklen. 

D. Afvigelse af vejledende grænseværdier for sæsonbetonede aktiviteter 
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder (vejledning 
nr. 5/1984, november), kan der for stærkt sæsonbetonede aktiviteter, gives 
dispensation for afgivelse af de anførte grænseværdier jf. afsnit 2.2.6 i 
Vejledning fra miljøstyrelsen om ekstern støj fra virksomheder. 
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Figur 7-2  Uddrag fra Vejledning fra miljøstyrelsen om ekstern støj fra virksomheder 
(vejledning nr. 5/1984, november), sæsonbetonede aktiviteter. 

 

7.1.6 Overvågning 
Der foreslås ikke særskilt overvågning. 

7.1.7 Referencer 
Servicecenterområde til Herlev Kommunes serviceafd. ved Smedeholm – 
Støjredegørelse for virksomhedsstøj, COWI, 12.01.2023. 
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