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DEBATOPLÆG 
Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for 

erhverv ved Smedeholm og Vesterlundvej 
 

Høringsperiode fra 31. oktober 2022 til 14. november 2022 
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Baggrund 
Økonomi- og Planlægningsudvalget i Herlev Kommune vedtog den 5. oktober 2022 at 

igangsætte planlægning, der skal give mulighed for at placere Herlev Kommunes 

serviceafdeling på Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1.  Serviceafdelingen er i dag placeret på 

Turbinevej i Gladsaxe Kommune, hvor den er nødt til at fraflytte. Serviceafdelingen sikrer 

fremkommelighed og infrastruktur ved ren- og vedligeholdelse af kommunens vej- og stinet 

samt varetager den kommunale vintertjeneste.  

 

Herlev Kommune har indgået aftale med HOFOR om leje af dele af ejendommen Smedeholm 1 

til brug for serviceafdelingen. Desuden har kommunen indgået en købsaftale om Vesterlundvej 

3 med dennes ejer, også til brug for kommunens serviceafdeling. HOFOR ejer ud over 

Smedeholm 1 også Smedeholm 4. Begge ejendommes anvendelse kan blive direkte påvirket af 

aftalen om placering af serviceafdelingen. HOFOR ønsker at udvide deres aktivitet på 

ejendommene og i den forbindelse opføre nyt byggeri. 

 

Etableringen af en serviceafdeling ved Smedeholm forudsætter, at der udarbejdes en ny 

lokalplan og et kommuneplantillæg. Det første trin i processen er at indkalde ideer og forlag til 

brug for planlægningen. Høringsperioden løber fra den 31. oktober 2022 til 14. november 2022. 

Her kan borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede 

komme med ideer og forslag til den forestående planlægning. 

 

Eksisterende forhold 
De tre ejendomme Vesterlundvej 3 samt Smedeholm 1 og 4 er placeret i Herlevs erhvervskvarter 

vest for Marielundvej og syd for Vesterlundvej. Ejendommene har et samlet areal på ca. 18.000 

m2. På Vesterlundvej 3 ligger i dag en virksomhed, som producerer Flightcases med showroom, 

lager, fabrik og administration. På Smedeholm 1 og 4 har HOFOR et driftscenter for HOFORs 

koncernforbundne vandselskaber. På den anden side af Marielundvej findes en 

rækkehusbebyggelse. 

 

Ny serviceafdeling 
Herlev Kommune ønsker at anvende Vesterlundvej 3 og dele af Smedeholm 1 til en ny 

serviceafdeling. På Vesterlundvej 3 anvendes de eksisterende bygninger, mens der skal opføres 

nybyggeri på Smedeholm 1, der muliggør en drift af serviceafdelingen. Herudover ønsker 

HOFOR at fortsætte deres driftscenter på Smedeholm 4 samt etablere nybyggeri i tilknytning 
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hertil på Smedeholm 1. Virksomhedsdriften forventes bl.a. at indebære en forøget trafik til og 

fra området, samt en øget støjpåvirkning af omgivelserne. Herlev Kommune vil etablere et hegn 

langs Vesterlundvej og Marielundvej til afskærmning mod støj. 

 

Ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen 
I den gældende Kommuneplan 2013-2025 er ejendommene Vesterlundvej 3/Smedeholm 1 

omfattet af kommuneplanramme E3, der fastlægger anvendelsen til erhvervsområde, kontor- og 

serviceerhverv, industri, let industri og håndværk, område til offentlige formål. Der må ikke 

etableres egentlige oplagspladser. Den maksimale bebyggelsesprocent er 100%, og det 

maksimale antal etager er seks og maksimale højde er 24 meter. Der må etableres virksomheder 

inden for miljøklasse 1-2.  

 

I kommuneplanens retningslinje 1.6.2 fremgår, at erhvervsområdet omkring Vesterlundvej er 

reserveret til miljøklasse 1-2 virksomheder. I Retningslinje 2.2.2 er Vesterlundvej, Smedeholm og 

Marielundvej udpeget som grønne veje, hvilket indebærer, at der i lokalplanlægningen skal 

sikres 2 meter brede arealer i begge sider af vejene til beplantning. 

 

 
Figur viser kommuneplanrammer, herunder E3, hvor Vesterlundvej 3 og Smedeholm 1 og 4 er indtegnet 

med rød streg. 
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Herlev Kommune vurderer, at serviceafdelingen har en miljøpåvirkning som en miljøklasse 4 

virksomhed, og at der er behov for oplagsplads. Ligeledes er det endnu uafklaret, om 

serviceafdelingen og HOFOR nye aktiviteter kan placeres på det påtænkte areal med en 

bebyggelsesprocent på under 100 og uden at bygge helt til skel på Marielundvej.  Der er derfor 

behov for ændring af kommuneplanens rammer og retningslinjer med et tillæg, der muliggør 

etablering af serviceafdelingen.  

 

Herlev Kommune har desuden et ønske om at fremtidssikre erhvervsområdet, så der fortsat er 

mulighed for etablering af virksomheder med en vis miljøpåvirkning, men uden at det skal 

påvirke boliger negativt. Kommunen ønsker derfor at udvide planområdet til flere ejendomme 

end de tre nævnte, Vesterlundvej 3, Smedeholm 1 og Smedeholm 4. 

 

I overensstemmelse med planlovens § 23c skal der, ved væsentlige ændringer i 

kommuneplanens rammedel, foretages en forudgående offentlighed gennem indkaldelse af 

ideer og forslag. 

 

Emner til debat 
Ved en forudgående offentlighed har alle interesserede mulighed for at komme med ideer og 

forslag til den videre planlægning for erhvervsanvendelsen ved Smedholm og Vesterlundvej.  

 

Spørgsmål, som kommunen skal forholde sig til i planlægningen for området, kunne for 

eksempel være: 

• Afgrænsning af kommuneplanramme 

• Bebyggelsens omfang og højde 

• Trafik- og adgangsforhold 

• Miljøforhold, herunder støj 

 

Tidsplan for planprocessen 
Det forventes, at Herlev Kommunalbestyrelse skal behandle forslag til ny lokalplan med 

miljøvurdering og tillæg til Kommuneplan 2013-2025 i begyndelsen af 2023. Forslaget bliver 

sendt i offentlig høring i mindst 8 uger. Her får borgere og andre interesserede igen mulighed 

for at komme med bemærkninger. 
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Deltag i debatten 
Denne høring er startskuddet til arbejdet med miljøvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan 

for erhvervsejendomme ved Smedholm 1 og 4 samt Vesterlundvej 3 og evt. en større del af 

kommuneplanrammen E3. Hvis du har en idé eller forslag til hvilke forhold, der skal med i 

lokalplan og kommuneplantillæg, så send dem til Herlev Kommune på byplan@herlev.dk eller 

via borger.dk, så vi har det senest den 14. november 2022. 
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