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Offentliggørelse 

Forslaget kan ses på Herlev kommunens hjemmeside herlev.dk/hoeringer. 

 

Forslaget er i høring fra den 10. februar til den 7. april 2023 

 

Indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget indgives via Herlev Kommunes 

lokalplanportal eller på e-mail byplan@herlev.dk.  

 

Retsvirkninger  

I henhold til planlovens § 12 skal Kommunalbestyrelsen virke for 

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved at udøve sine beføjelser i 

medfør af lovgivningen. 

 

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og 

bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. 

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en 

detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 

kommuneplanen. 

 

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Kommunalbestyrelsen modsætte 

sig, at bebyggelse opføres, og at anvendelsen af bebyggelse eller ubebyggede 

arealer ændres, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i 

kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog nedlægges, når det pågældende 

område er udlagt til offentligt formål i Kommuneplanen. Forbud kan ikke 

nedlægges, når området er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan. 

 

 

Planen er udarbejdet af Herlev Kommune. 

Der er anvendt kortudsnit med copyright Styrelsen for Dataforsyning og 

Effektivisering og ERST. 
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Redegørelse 
 

Baggrund for planændring 

Herlev Kommunes serviceafdeling 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 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. 

  

HOFOR anvender selv Smedeholm 4 til servicecenter for spildevand, og skal 

bygge nyt servicecenter for vand på den sydlige del af Smedeholm 1. 

 

For at muliggøre serviceafdelingen, og for at gøre den del af erhvervsområdet 

mere rummeligt og fleksibelt i forhold til anvendelse, er det nødvendigt at 

ændre kommuneplanens rammebestemmelser for grunden med hensyn 

anvendelse, parkering og bebyggelsens omfang.  

 

Forslag til Tillæg 24 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet sideløbende 

med Forslag til lokalplan 131 for ny serviceafdeling ved Smedeholm. 

 

 
Oversigtskort, Vesterlundvej 3, Smedeholm 1 og 4 (matr.nr. 18da, 2bp og 2a, Herlev). 
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Planområdet i dag 

I Kommuneplan 2013-2025 er området omfattet af kommuneplanramme E3, 

der fastlægger anvendelsen til erhvervsområde, herunder lettere industri. Inden 

for dele af området må der placeres produktionsvirksomheder op til klasse 4 

med mindste afstand til boliger på 100 meter. Bebyggelsesprocenten er fastlagt 

til 100 og højden til 6 etager. I retningslinje 1.6.1 er den største del af 

erhvervsområdet øst for Marielundvej og området omkring Vesterlundvej 

reserveret til klasse 1- og 2 virksomheder med en anbefalet afstand til boliger 

på 20 m. I retningslinje 2.2.2 er Marielundvej, Vesterlundvej og Smedeholm 

udpeget som grønne veje, hvilket indebærer, at der skal etableres beplantede 

arealer langs vejene. Parkeringsnormen for øvrige erhverv, er i 

kommuneplanens generelle bestemmelser fastsat til 1 parkeringsplads per 50 

m2 bruttoetageareal. 

 

På den anden side af Marielundvej er placeret kommuneplanrammerne B5, O1 

og B27. På områderne ligger boliger i form af rækkehuse og et rekreativt 

område, som er miljøfølsom anvendelse. 

 

 
Rammeområde E3 i Kommuneplan 2013-2025 med indtegning af de tre nævnte ejendomme (rød 
streg). 

 

 

Planændringens indhold 

Formålet med det foreslåede kommuneplantillæg er at muliggøre 

serviceafdelingen, men også at gøre den del af erhvervsområdet mere 

rummeligt og fleksibelt i forhold til anvendelse for at fastholde eksisterende 

erhvervsvirksomheder. 

 

Kommuneplantillægget medfører en ny kommuneplanramme E16 med 

anvendelse til erhvervsområde, hvis areal udgår af E3-rammen. 

Rammeområdet omfatter matriklerne 2a, 2ai, 2bc, 2bd, 2bp, 2bv, 2bx, 18da, 

18db og dele af 7000o, Herlev. 
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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.  

 

Da der ligger miljøfølsom anvendelse på den østlige side af Marielundvej, er der 

formuleret en bestemmelse om, at der i lokalplanen skal fastlægges 

bestemmelser om afværgeforanstaltninger, der sikrer, at virksomheders drift 

ikke belaster miljøfølsom anvendelse i en afstand af 20 meter målt fra skel, af 

hensyn til boligerne på den anden side af Marielundvej.  

 

I Kommuneplan 2013-2024 er parkeringsnormen for biler fastsat til 1 

parkeringsplads per 50 m2 bruttoetageareal for kategorien øvrigt erhverv, 

hvilket medfører krav om dobbelt så mange p-pladser som i den gældende 

lokalplan 53, hvor kravet er 1 parkeringsplads per 100 m2 bruttoetageareal. Da 

der i erhvervsområdet, over mange år, er planlagt for 1 parkeringsplads per 

100 m2 bruttoetageareal uden at det har medført væsentlige udfordringer, 

foreslås det at fastholde samme p-norm med 1 parkeringsplads per 100 m2 i 

området, ved at ændre det i kommuneplanrammen. 

 

Herudover fastlægges, at der ikke er krav til omfang af friareal, da indretningen 

af Herlev Kommunes serviceafdeling på Smedeholm 1 nødvendiggør fleksibilitet 

i forhold til placering af bygninger, parkeringspladser og køreveje mv. 

 

 
Ny kommuneplanramme E16 
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Forhold til anden planlægning 
 

 

Herlev Kommunes Planstrategi 

Planstrategi 2019 – Fremgang og fællesskab i en bæredygtig by er 

Kommunalbestyrelsens strategi og vision for Herlev Kommunes fysiske 

udvikling. Det er en strategi for, hvordan byen kan udvikles mere bæredygtigt – 

socialt, miljømæssigt og økonomisk. 

 

Området, som kommuneplantillægget omfatter, er i planstrategien fastholdt 

som erhvervsområde. 

 

Forudgående høring 

I perioden 31. oktober 2022 til 14. november 2022 har der været forudgående 

høring med indkaldelse af ideer og forslag angående ændringer af 

kommuneplanrammen for den nye serviceafdeling. Behovet for forudgående 

høring skyldes, at en ændring af den tilladte miljøklasse fra 2 til 5 kan vurderes 

at være en væsentlig ændring af kommuneplanens rammedel.  

 

I høringsperioden er indkommet ét høringssvar, der vedrører trafik og 

adgangsforhold, ændrede anvendelsesbestemmelser og miljøforhold. Herlev 

Kommune vurderer ikke, at høringssvaret skal medføre ændringer i 

planlægningen. 

 

Forslag til Kommuneplan 2023-2035 

Forslag til Kommuneplan 2025-2035 er godkendt til offentliggørelse af 

Kommunalbestyrelsen den 9. november 2022. Kommuneplanforslaget er i 

offentlig høring i perioden 11. november 2022 til 20. januar 2023. I 

kommuneplanforslaget indgår en ny kommuneplanramme E15, hvis 

afgrænsning af sammenfaldende med nærværende kommuneplantillæg. 

Formålet med den foreslåede kommuneplanramme er at muliggøre 

serviceafdelingen, men også at gøre den del af erhvervsområdet mere 

rummelig og fleksibel. 

 

I kommuneplanramme E15 er bebyggelsesprocenten hævet til 110 i forhold til 

Kommuneplan 2013-2025, og der er givet mulighed for virksomheder op til 

miljøklasse 5, som passer med erhvervskvarteret syd for lokalplanområdet. 

Herudover er formuleret en bestemmelse om, at der i lokalplanen skal 

fastlægges bestemmelser om afværgeforanstaltninger, der sikrer, at 

virksomheders drift ikke belaster miljøfølsom anvendelse i en afstand af 20 

meter målt fra skel, af hensyn til boligerne på den anden side af Marielundvej. I 

kommuneplanens generelle rammer, er der som noget nyt indført 

parkeringsnormer for cykler. For øvrigt erhverv er normen 1 parkeringsplads for 

cykler til 100 m2 bruttoetageareal. Der er også som noget nyt indført krav om 

etablering af friareal som andel af bruttoetagearealet. For erhverv er der krav 

om etablering af 15% friareal af bruttoetagearealet. 

 

Bilag IV-arter og Flagermus 

I henhold til bekendtgørelse om administration af 

planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter, jf. § 7 (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 

2016), vurderes det planlagte ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder for bilag IV-arter. Men påvirkningen af beskyttet flora og fauna 

og naturtyper indgår i miljøvurderingen af planforslagene. 
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Miljøvurdering 

Indholdet af forslag til tillæg 24 er sammen med forslag til lokalplan 131 for ny 

serviceafdeling ved Smedeholm miljøvurderet i henhold til bekendtgørelse af lov 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. Miljøvurderingen 

offentliggøres sammen med forslag til lokalplanen.  

 

Der er lavet en screening af planerne, hvor kriterierne i miljøvurderingslovens 

bilag 3 er gennemgået. På baggrund af screeningen og efterfølgende 

afgrænsning, er det blevet skønnet, at der skal miljøvurderes på 

virksomhedsstøj fra området og påvirkningen af omgivelserne. 

 

Der er udarbejdet en miljørapport med tilhørende støjredegørelse som viser, at 

serviceafdelingens vintertjeneste kan medføre overskridelse af miljøstyrelsens 

vejledende grænseværdier ved nærmeste boliger. Der er derfor indført 

bestemmelser i lokalplanen om, at virksomheder i området skal overholde de 

vejledende grænseværdier, og at en placering af serviceafdelingens 

vintertjeneste med saltlager i den nordøstlige del af lokalplanområdet skal 

afskærmes, så miljøstyrelsens grænseværdier kan overholdes. 
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Bestemmelser 
 

I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01. juli 

2020 foretages følgende ændringer af Kommuneplan 2013-2025 for Herlev 

Kommune. 

 

Eksisterende ramme 

 

Rammer for rekreative formål 

Ramme Specifik  

anvendelse 

Størrelser Lokal- 

planer 

Bemærkninger 

E3 Lettere 

industri 

B%: 100 

max. højde: 24 

max. etager: 6 

53 Der må desuden etableres kontor og 

serviceerhverv samt lager. 

 

Inden for dele af området må der 

placeres produktionsvirksomheder op 

til klasse 4, med mindste afstand til 

boliger på 100 m. 

 

Derudover gælder følgende: 

-At enkelte grunde inden for 

enkeltområderne, kan udnyttes til 

offentlige formål (materialeplads, 

mv.) som har tilknytning til området 

eller som vanskeligt kan placeres i 

andre områder. 

-At der ikke etableres egentlige 

oplagspladser. 

 

 

Parkeringen for erhverv er i kommuneplanen fastlagt til 1 bil parkeringsplads til 

50 m2 erhverv.  

 
Fremtidig ramme 

 

For et areal, der udgøres af matriklerne 2a, 2ai, 2bc, 2bd, 2bp, 2bv, 2bx, 18da, 

18db og dele af 7000o, Herlev, gælder følgende: 

 

Rammer for erhvervsområder 

Ramme Specifik  

anvendelse 

Størrelser Lokal- 

planer 

Bemærkninger 

E16 Erhvervsområde B%: 110 

max. højde:24 m 

max. etager: 6 

 

Parkering: Der 

skal etableres 1 

p-plads per 100 

131 Der må etableres kontor- og 

serviceerhverv, industri, let industri 

og håndværk, område til offentlige 

formål. 

 

Der må placeres virksomheder inden 

for miljøklasse 1-5. 
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m2 

bruttoetageareal. 

Der kan i lokalplan fraviges for krav 

om etablering af friareal. 

 

I lokalplan skal der fastlægges 

bestemmelser om 

afværgeforanstaltninger, der sikrer, 

at virksomheders drift ikke belaster 

miljøfølsom anvendelse i en afstand 

af 20 meter målt fra skel. 

 

 

 


