
 

DEBATOPLÆG 
Miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt (VVM) – Indkaldelse 

af idéer og forslag for Bangs Torv 
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Miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM)  

I henhold til reglerne i miljøvurderingsloven1 må projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 

kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal 

påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på:  

- Befolkningen og menneskers sundhed  
- Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttede  
- Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima  
- Materielle goder, kulturarv og landskab samt  
- Samspillet mellem disse faktorer  

 

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal fremlægge. Inden 

miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til miljøkonsekvensrapportens 

indhold. Formålet er, at borgere, virksomheder og andre interessenter der kan blive berørt af projektet, får 

mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Baggrund 

Økonomi- og Planlægningsudvalget i Herlev Kommune vedtog den 5. oktober 2022 at igangsætte 
planlægning af nye etageboliger i det sydvestlige hjørne af krydset mellem Herlev Hovedgade og Herlev 
Ringvej suppleret af detailhandel og mindre kontorerhverv.  

Området omfatter Bangs Torv og enkeltstående bygninger langs Herlev Hovedgade samt en 
erhvervsejendom langs Herlev Ringvej.  

I forbindelse med det nye projekt ønsker bygherre at nedrive de eksisterende erhvervsejendomme, 
etageboliger samt butikscentret og opføre ca. 300 etageboliger med butikker og erhverv i stueplan. 
Etageboligbebyggelsen, øst for Stumpedal, ønskes bevaret. 

Debatoplæg 

Udviklingsprojektet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan. Det første trin i processen er at 
indkalde ideer og forlag til afgrænsningen for miljøkonsekvensrapporten. Høringsperioden løber fra den 10. 
februar 2023 til 24. februar 2023. Her kan borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og 
andre interesserede komme med ideer og forslag til den forestående planlægning. 

Formålet med dette debatoplæg er at indkalde idéer og forslag til det forestående arbejde i forhold til 

miljøkonsekvensvurderingen af et boligprojekt på Bangs Torv.  

Debatfasen løber over en periode på 2 uger. Her kan borgere, interesseorganisationer, foreninger, 

myndigheder og andre interesserede komme med forslag og idéer til den forestående planlægning.  

 
1 Ifølge lovbekendtgørelse. nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 



 

Bangs Torv i dag 

 

 

Bangs Torv i dag set fra luften 



Miljøvurderingsprocessen  

Det aktuelle projekt er omfattet af miljøvurderingsloven, jævnfør lovens bilag 2, punkt 10, litra b – 

Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.  

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, indkaldes der med denne høring om bemærkninger fra 

offentligheden til afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen.  

Det kan f.eks. være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal undersøges i vurderingen, og viden om lokale 

forhold der skal tages hensyn til i miljøkonsekvensrapporten. Herefter vil Herlev Kommune vurdere, hvilke 

idéer, forslag og synspunkter der skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af en 

miljøkonsekvensrapport for boligbyggeriet ved Bangs Torv. 

Miljøkonsekvensrapporten (for planer og programmer samt af konkrete projektet) vil blive sendt i høring i 8 

uger, før Kommunalbestyrelsen beslutter miljøvurderingen endeligt. 

Hvad skal miljøkonsekvensrapporten indeholde? 

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for boligbyggeriet som led i miljøvurderingen af projektet. I 

henhold til miljøvurderingsloven skal anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 

miljøvurderes. En miljøvurdering er en vurdering af det foreslåede projekts mulige påvirkninger af miljøet 

både i anlægs- og driftsfasen. Formålet er dels at forbedre beslutningsgrundlaget, før der tages endelig 

stilling til projektet, dels at minimere påvirkningerne samt at inddrage offentligheden i processen. 

Miljøkonsekvensrapporten vil detaljeret kortlægge og vurdere de miljømæssige påvirkninger af projektet.  

Foreløbigt har Herlev Kommune valgt at undersøge følgende forhold nærmere:    

• Støj:  
Trafik- og letbanestøj fra omgivelserne og til området (indendørs og udendørs) 
 

• Trafik:  
Trafikafvikling/belastning  
Sikkerhed  
Risiko for ulykker  
 

• Klimatiske faktorer:  
Eventuel påvirkning af klima:  
Vindforhold  
Lys og/eller refleksioner (skygge)  
 

• Arkitektoniske udtryk: 
Projektets visuelle effekt, herunder højde og skala i forhold til omgivende bebyggelse 

 

Projektet  

Projektet er fordelt på ca. 300 nye etageboliger med en bygningshøjde på max. 41 meter og varierer 

mellem 3 og 13 etager.  



Bygningsstrukturen opføres som en sammenhængende karré med et stort gårdrum, der er delvist opdelt. 

De højeste bygninger er orienteret mod nord langs Herlev Hovedgade, og faldende mod syd med en højde, 

der tilpasser sig den eksisterende boligskala langs Gåseholmvej. 

Det samlede etageareal er på ca. 28.600 m2 og med en bebyggelsesprocent på 255. 

Længst mod vest bevares en rødstensbygning med boliger og butikker.  

En nuværende og fremtidig tværgående hovedakse er Kulturforbindelsen, der løber gennem bebyggelsen i 
nord-sydgående retning. Langs denne åbnes butikker og aktiviteter i stueplan og den eksisterende tunnel, 
under Hovedgaden, afkortes og opdateres til en lys og tryg færdselsåre. 
 

 
 
Kulturforbindelsen 

 
Boligområdets fælles opholdsarealer vil fremstå som grønne mødesteder med flere muligheder for leg og 
ophold. Her skabes plads til fællesaktiviteter understøttet af drivhuse og fællesrum.  
 
Der er adgang til gårdrummet via en portåbning mod nord og en stor oplevelsestrappe mod syd. 
Oplevelsestrappen er et gang- og opholdssted, der forbinder gårdrummet med Gåseholmvej, og hvor der er 
mulighed for at gøre ophold på trappens siddetrin. 
 
Under gårdrummet placeres den samlede parkering, der indskrives i det faldende terræn. Terrænet falder 
fra nord mod syd med, hvad der svarer til én etage. 
 

 

 

 

 



Tidsforløb  

Idéfasen: 10. februar til 24. februar 2023  

Miljøkonsekvensrapport - primo 2023 

Herlev Kommune beslutter, hvad miljøkonsekvensrapporten skal omfatte på baggrund af idéer og forslag, 

som fremkommer i idéfasen. Miljøvurderingen udarbejdes og sammenfattes i en miljøkonsekvensrapport 

(tidl. VVM-redegørelse). 

Min. 8 ugers offentlig høring – medio 2023 

Lokalplan og miljøkonsekvensrapport sendes i offentlig høring. Borgere, interesseorganisationer, 

foreninger, myndigheder og andre interesserede kan komme med bemærkninger til miljøvurderingen i 

perioden.  

Politisk beslutning – ultimo 2023  

Alle høringssvar samles og vurderes. Kommunalbestyrelsen skal vedtage miljøvurderingen endeligt. Den 

politiske vedtagelse vil finde sted efter behandlingen af høringssvarene.  

Tilladelse efter §25 i miljøvurderingsloven   

På baggrund af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af miljøvurderingen vil der blive udstedt en VVM-

tilladelse (VVM=Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor der vil blive stillet krav til boligbyggeriet, således 

at det påvirker miljøet mindst mulig.  

Deltag i debatten  

Herlev Kommune vil gerne høre, hvilke forhold du mener, der skal belyses nærmere i 
miljøkonsekvensvurderingen for boligbyggeriet. Dine idéer, synspunkter og forslag kan sendes til Herlev 
Kommunen på byplan@herlev.dk eller via borger.dk, så vi har det senest den 24. februar 2023. 

 


