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2 Indledning 
En miljøvurdering er et redskab, der anvendes til at vurdere en plans mulige miljøpåvirkning. I denne sammenhæng 
bruges et bredt miljøbegreb, som blandt andet omfatter indvirkninger på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, dyr og planter, jordbund, klima, landskaber, kulturarv mv. Miljøvurderingen bruges samtidig til 
løbende at justere og tilpasse planlægningen, så den bliver så hensigtsmæssig som mulig i forhold til miljøet. 
Miljøvurderingen er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021. 

Herlev Kommune har vurderet, at Herlev Kommuneplan 2023-2035 skal miljøvurderes, da der er tale om en plan, som 
fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelse til projekter, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Det skal bemærkes, at miljøvurderingen bygger på ændringer fra det eksisterende plangrundlag, som ønskes 
gennemført i forbindelse med det nye kommuneplanforslag. Der er således ikke tale om en miljøscreening af 
kommuneplanforslagets samlede indhold, idet allerede gældende planlægning er blevet miljøscreenet på et tidligere 
tidspunkt. Kommuneplanen er udarbejdet parallelt med udviklingsplan for erhvervskvarteret ved Marielundvej, og de 
to planer er sammenskrevet i forhold til planmæssige forhold. Miljøvurderingen af kommuneplanen er derfor også 
miljøvurderingen af udviklingsplanen.   

Denne miljøvurderingsrapport er blevet til på grundlag af den afgrænsningsrapport, som er blevet udarbejdet for at 
beskrive, hvilke temaer, som forventes omfattet af miljøvurderingsrapporten. Afgrænsningsrapporten har været i 
høring fra 13. april til 29. april 2022 hos Herlevs nabokommuner samt øvrige berørte myndigheder. Der er ikke 
indkommet nogen høringssvar i perioden. 

Vurderingen af miljøpåvirkningen fremgår af kapitel 5. Kapitlet er opbygget, så hvert afsnit starter med en beskrivelse 
af revisionstemaet. Dernæst redegøres der for den aktuelle miljøtilstand. I forlængelse heraf beskrives 0-alternativet, 
som er den forventede udvikling, såfremt planen ikke realiseres. Hvert afsnit indeholder en sammenfattende 
miljøvurdering. Alle afsnit afsluttes med en beskrivelse af, hvordan Herlev Kommune påtænker at følge udviklingen i 
et såkaldt overvågningsprogram. 

3 Lovgrundlag 
Lovgrundlaget for miljøvurderingen er Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og 
programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ligeledes formålet at sikre, at 
potentielle væsentlige miljøpåvirkninger og konflikter identificeres, så de så tidligt som muligt kan elimineres, 
reduceres eller kompenseres for. Ønsket er at skabe det bedst mulige beredskab og skabe mulighed for at iværksætte 
de fornødne tiltag og undersøgelser i god tid. 

4 Ikke teknisk resume 
Kommuneplan 2023-2035 er udarbejdet med udgangspunkt i Herlev Kommunes Planstrategi 2019, og er udtryk for 
Kommunalbestyrelsens visioner og mål for kommunens samlede udvikling for en 12-årig periode. Kommuneplanen er 
en fuld revision af Herlev Kommunes kommuneplan 2013. 

Kommuneplanen er foruden de generelle rammer inddelt i seks overordnede temaer: 1) Struktur, 2) Byens natur, 3) 
Byliv og boliger, 4) Trafik og mobilitet, 5) Erhverv og detailhandel og 6) Klimatilpasning og miljø. Kommuneplanen 
miljøvurderes på samtlige temaer.  

Herlev Kommune har valgt at foretage en redaktionel omstrukturering af kommuneplanen. Kommuneplanen er 
digital, hvorfor opbygningen er anderledes end tidligere kommuneplaner. 

Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens omfang i en 
afgrænsningsrapport. I afgrænsningsrapporten er det vurderet, at følgende emner i kommuneplanrevisionen kan 
medføre væsentlige miljøpåvirkninger: 
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• Byomdannelsesområde 
• Ændring af specifikke rammebestemmelser 
• Bevaringsværdige træk ved bygninger 
• Friarealer 
• Trafikbelastning 
• Bilparkering 
• Cykelparkering 
• Ændring af detailhandelsstrukturen 
• Afstandszone til erhvervsområde 
• Håndtering af skybrudsvand 

Følgende emner er desuden blevet tilføjet til miljøvurderingen: 

• Nærhed til grønne områder 
• Bevaring af træer og anden beplantning 
• Skovrejsning 

5 Redegørelse for planlægningsmæssige ændringer og påvirkninger på 
miljøet 

5.1 Byudviklingsområde 
5.1.1 Byomdannelsesområde 
I Kommuneplan 2023 foretages en ny afgrænsning af kommunens byomdannelsesområde. Den nye afgrænsning 
understøtter blandt andet bevaring af kommunens sydvestlige erhvervsområde, således at dette fortsat udgøres 
udelukkende af erhverv. 

 
Blå: Ny afgrænsnings af byomdannelsesområde 

Rød og blå: Tidligere afgrænsning af byomdannelsesområde 
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Miljøstatus 
Med Kommuneplan 2013 blev der udpeget et byomdannelsesområde, som dækker en større del af det sydvestlige 
Herlev. I dag udgøres en stor andel af området af forskellige erhvervstyper, heriblandt også produktionsvirksomheder. 
Med udpegningen af området som byomdannelsesområde bliver der lagt op til, at de mest forurenende 
virksomhederne på sigt kan udfases. I kommunens Planstrategi 2019 blev det besluttet, at man i Herlev fortsat ønsker 
at tilgodese levedygtige og arbejdskraftintensive produktionsvirksomheder, hvorfor det er hensigtsmæssigt at 
indskrænke afgrænsningen af kommunens byomdannelsesområde. 

Alternativer (0-alternativet)  
Ved 0-alternativet kan et større antal eksisterende produktionsvirksomheder blive påvirket, da disse på sigt kan 
risikere enten at skulle tilpasse virksomheden til planlægning af ny miljøfølsomanvendelse, som fx boliger eller flytte 
virksomheden til et andet sted. Endvidere vil dette scenarie kunne påføre uhensigtsmæssige konsekvenser, såsom 
trafikstøj, komplikationer med trafiksikkerhed eller lignende ved at give tilladelse til etablering af miljøfølsom 
anvendelse i et industrikvarter. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Den afgrænsning af byomdannelsesområdet, der foretages med Kommuneplan 2023, vil bidrage til at bevare en andel 
af de velfungerende erhverv, som befinder sig vest for Marielundvej. Ydermere sikrer afgrænsningen det 
udviklingspotentiale og de forventninger, der er til udvidelsen af den del af Herlevs erhvervskvarter, som er placeret 
stationsnært i relation til de kommende letbanestop. Det vil i byomdannelsesområdet stadig være muligt at drive 
virksomhed i form af kontor- og serviceerhverv, da denne type erhverv har en mindre miljøpåvirkning af omgivelserne. 

Overvågning 
Egentlig overvågning vurderes ikke relevant, men der vil i forbindelse med senere planrevisioner blive foretaget en 
vurdering af behovet for arealer til virksomheder med høj miljøklasse og byomdannelsesområder. 

5.2 Byens natur 
5.2.1 Nærhed til grønne områder 
Der må højst være 500 m i gangafstand mellem nye boliger i omdannelses- og byudviklingsområderne og det 
nærmeste grønne, rekreative areal. Dette areal skal være på minimum 2.000 kvm. I områder, hvor bystrukturen ikke 
giver mulighed for indpasning af større grønne rekreative områder, skal der etableres mindre offentlig tilgængelige 
grønne arealer, i form af lommeparker, trælunde mv. med høj biofaktor, høj brugsværdi og høj kvalitet og variation i 
beplantning. 

Miljøstatus 
Nærhed til grønne områder kan blive en mangelvare, når der udvikles omkring erhvervskvarteret ved Marielundvej og 
Mileparken samt stationsområdet og området ved Herlev Hallerne. Disse områder bærer præg af manglende 
offentligt tilgængelige grønne områder, som fx parker eller større områder med vild natur. 

Særligt i byomdannelsesområdet omkring erhvervskvarteret, hvor udviklingen allerede pågår, er det væsentligt at 
have implementering af grønne arealer for øje, da området ellers er præget af grå beton qua industriens præg på 
udviklingen hidtil. 

Alternativer (0-alternativet)  
Et scenarie med 0-alternativet vil betyde, at der ikke vil være samme grad af fokus på implementeringen af grønne 
arealer i udviklingen af Herlev. Dette kan på sigt have konsekvenser for borgernes sundhed og den samlede 
attraktionsværdi i Herlev. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Ved at indfører retningslinjer om nærhed til grønne områder sikres adgang til grønne arealer indenfor en maximal 
afstand på 500 meter for borgere i Herlev i planlægningen af byen. Når byen bliver udviklet, vil nærhed til grønne 
arealer være en vigtig faktor for at skabe rammerne for attraktive byområder, hvor det er godt at bo, leve og virke på 
både kort og lang sigt.  



6 
 

Kommuneplan 2023 sikrer nærhed til gode grønne arealer ved omdannelsen af Erhvervskvarteret til et blandet bolig- 
og erhvervsområde, ved udvikling af Stationsområdet, i udviklingen af Herlev Hallerne samt ved at fastholde og 
udvikle parker og grønne byrum i Bymidten. I disse områder er bystrukturen af en sådan karakter, at det ikke altid vil 
være muligt at indpasse større grønne nærområder. Retningslinjen kan da opfyldes ved at etablere mindre lokale og 
offentligt tilgængelige grønne arealer, i form af parker og lommeparker, trælunde, eller lignende. Disse bør så vidt 
muligt etableres med høj andel af beplantning, høj brugsværdi og med fokus på variation og kvalitet i beplantningen. 
Herved bidrager kommuneplanen til herlevborgernes trivsel og sundhed. 

Kravet om nærhed til grønne arealer er en økonomisk udgift i byudviklingsprojekter, men en udgift, der på den lange 
bane kan bidrage til at gøre det mere attraktivt at arbejde og bosætte sig i Herlev, og dermed også øge grundværdien i 
byudviklingsområderne. 

Overvågning 
Egentlig overvågning vurderes ikke relevant, men mulighederne vurderes i det fremtidige planlægningsarbejde set i 
sammenhæng med de eksisterede grønne områder. 

5.2.2 Beplantning og træer 
Kommuneplanen stiller skærpede krav til forhold omkring beplantning og træer. Dette omfatter bl.a. krav om 
erstatningsbeplantning, træer og beplantning som arkitektoniske elementer. 

Miljøstatus 
Antallet af solitære træer er, inden for de områder hvor den grønne drift er udbudt og udliciteret, faldet med 14 % 
igennem de seneste 6 år. Mange gade- og vejtræer mistrives som følge af saltskader fra glatførebekæmpelsen af de 
befæstede arealer, stier, fortove og veje, og fældes som ultimativ konsekvens for, at der ikke skal opstå situationer, 
hvor der kan opstå person- eller tingskade. Dertil er mange træer fældet som følge af trafikale forhold, anlæg, byggeri 
og byudvikling. 

Alternativer (0-alternativet) 
0-alternativet med de nuværende retningslinjer omkring træer og beplantning vil fastholde det meget begrænsede 
fokus på at bevare og sikre eksisterende træer og beplantning i byen, ved anlægs- og byudviklingsprojekter, og 
antallet af træer i kommunen kan derfor forventes at falde yderligere.  

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Ved at indføre skærpede krav til beplantning og træer med en vis størrelse samt skærpede krav til bevaring af 
eksisterende træer og beskyttelse af deres rodzoner ved byggeri og anlæg, vil flere træer blive bevaret end tidligere. 
Det er godt for dyre- og insektlivet, det bidrager positivt i forhold til øget biodiversitet og til borgernes mentale 
sundhed. Øget fokus på at indarbejde grønne arealer og beplantning i byggeprojekter kan bidrage til en øget mental 
og fysisk sundhed hos borgerne, da udsigt og afstand til grønne elementer og områder kan øge trivsel og sundhed. 
Øget fokus på, at træer og anden beplantning skal benyttes som arkitektoniske elementer i byens rum og langs 
vejene, bidrager positivt til en styrkelse af byens grønne karakter. Anvendelsen af beplantning langs veje og stier 
bidrager til oplevelse og variation, og understøtter erfaringsmæssigt borgerne i højere grad til at færdes til fods og 
cykel. 

Overvågning 
Egentlig overvågning vurderes ikke relevant, men det anbefales at have fokus på følgende: I byomdannelses- og 
byudviklingsområder skal der planlægges for at bevare eller øge omfanget af træer og anden beplantning.  

5.2.3 Skovrejsning 
Med kommuneplanen udpeges der ikke længere områder, der skal friholdes for skovrejsning. 

Miljøstatus 
Området med arealudpegningen rummer dels bevaringsværdigt landskab, dels sammenhængende landskab, dels 
væsentlige naturinteresser. Dertil er hovedparten af arealudpegningen omfattet af Fredningskendelsen for 
Smørmosen og Fedtmosen. De væsentlige naturinteresser i området, der består af §3-beskyttet natur, er beskyttet 
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mod tilstandsændringer, herunder etablering af skov. Det øvrige landskab er i en vis grad beskyttet mod omfattende 
træplantning og skovrejsning jf. Fredningskendelsen. Der kan dog dispenseres fra kendelsen med Fredningsnævnets 
accept.  

Alternativer (0-alternativet) 
0-alternativet med at fastholde arealudpegningen, hvor skovrejsning er uønsket, vil sikre fastholdelse af det 
bevaringsværdige og sammenhængende landskab, undgå påvirkning af de væsentlige naturinteresser og fastholde 
synligheden af de stedlige geologiske og kulturhistoriske værdier. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Konsekvensen af skovrejsning kan ikke vurderes, førend det er afklaret hvor og i hvilket omfang, der ønskes plantet 
træer. Skovrejsning har både positive og negative effekter. Det vurderes, at en mulighed for skovrejsning vil være med 
til at fremme hensynet til friluftsliv, rekreative interesser og til at høje biodiversiteten. Øget træplantning vil bidrage 
positivt i oplagring af CO2 og kan bidrage positivt til at mindske udvaskning af næringsstoffer til de sårbare naturtyper 
i området. Omvendt vil en skovrejsning påvirke de landskabelige værdier, bidrage til at sløre landskabsoplevelsen og 
udviske oplevelsen af særlige landskabskonturer som f.eks. dødishuller. 

Overvågning  
Egentlig overvågning vurderes ikke relevant, men det bør sikres, at væsentlige landskabelige kvaliteter og værdier 
bevares i forbindelse med eventuel skovrejsning. Før en eventuel skovrejsning skal der foretages en konkret vurdering 
af den landskabelige påvirkning og en gennemgang af de tilstødende naturområder med det formål at kvalificere 
arealændringen. 

5.3 Byliv og boliger 
5.3.1 Ændring af rammebestemmelser 
Kommuneplan 2023 ændrer den overordnede ramme for dele af byomdannelsesområdet, Herlev Hallerne, Lille 
Birkholm, Herlevgård og Rådhusgrunden. Endvidere foretages der ændringer af de specifikke rammebestemmelser for 
Toftegården og Enghuset, Herlev Hallerne og Bangs Torv, Hækmosen og Egeløvparken, Hørkær 1-5, området omkring 
Gammelgårdssøen og for et erhvervsområde ved Smedeholm. Ændringerne vedrører nye rammer for bygningshøjder 
og omfang af fremtidige byggemuligheder og trafikforhold. Endvidere vil der i nogle rammerne i 
byomdannelsesområdet indføres mulighed for at stille krav til etablering af almene boliger på op til 25 %. 

Miljøstatus 
Erhvervskvarteret ved Marielundvej og Mileparken 
Størstedelen af byomdannelsesområdet er udlagt til erhvervsformål. Området er præget af lettere industri samt 
kontor- og serviceerhverv. De specifikke rammer giver mulighed for etablering af kontor- og serviceerhverv med en 
bebyggelsesprocent på 100-140 i op til 6 etager. 

En mindre del af kvarteret er allerede planlagt i relation til transformationen fra erhvervsområde til et område 
bestående af blandet bolig og erhverv, som beskrevet i Vision for Erhvervskvarteret samt kommunens Planstrategi 
2019. 

Herlev Hallerne 
Området ved Herlev Hallerne er udlagt til offentlige formål i form af idrætsanlæg med bebyggelsesprocent på 25. 

Lille Birkholm, Herlevgård og Rådhusgrunden 
Områderne er udlagt til offentligt formål. 

Bangs Torv 
Området er udlagt til centerformål og har en bebyggelsesprocent på 250, med mulighed for at bygge op til 8 etager i 
en højde på 28 meter. 
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Hækmosen og Egeløvparken 
Området er udlagt til centerformål med mulighed for etablering af lokalcenter og kontor- samt serviceerhverv. 
Bebyggelsen kan etableres med bebyggelsesprocent på 25, med mulighed for at bygge op til 1 etage. 

Toftegården og Enghuset 
Området er udlagt til boligformål og har en bebyggelsesprocent på 75, med mulighed for at bygge op til 2 etager. 

Hørkær 1-5 
Området er udlagt til blandet bolig og erhverv og er præget af erhvervsbyggerier. Området har en bebyggelsesprocent 
på 100, med mulighed for at bygge op til 6 etager. 

Gammelgårdssøen 
Området er udlagt til centerformål og har en bebyggelsesprocent på 45, med mulighed for at bygge op til 3 etager. 
Endvidere er området udpeget bydelscenter i detailhandelsstrukturen. 

Smedeholm 
Området er udlagt til erhvervsformål op til miljøklasse 2 og har en bebyggelsesprocent på 100, med mulighed for at 
bygge op til 6 etager. 

Alternativer (0-alternativet)  
Erhvervskvarteret ved Marielundvej og Mileparken 
Såfremt kvarteret ikke gives nye udviklingsmuligheder, er der en risiko for at områdets virksomheder forsvinder og 
bygninger står tomme, hvilket gør det mindre attraktivt for de øvrige virksomheder. Man vil desuden ikke udnytte det 
fulde potentiale, som opstår med nærheden til de kommende letbanestop.   

Herlev Hallerne 
0-alternativet vil føre til at område ikke kan blive moderniseret i overensstemmelse med visionerne for området, som 
er præsenteret i Herlevs Planstrategi 2019. Dvs., at mulighederne begrænses, således der ikke kan integreres andre 
former for byggeri, som f.eks. boliger eller andre typer byggeri, der understøtter den primære anvendelse til idræt. 

Lille Birkholm, Herlevgård og Rådhusgrunden 
Lille Birkholm og Herlevgård vil ikke kunne udvikles til andet end daginstitution, ældreboliger og ældrecenter. 
Rådhusgrunden vil fortsat skulle anvendes til offentlig administration. Ved at bevare disse anvendelsesmuligheder vil 
man risikere at bremse områdernes udviklingspotentiale. 

Bangs Torv 
Udviklingen af Bangs Torv vil fortsat skulle overholde de gældende rammer, med anvendelse til centerformål og en 
bebyggelsesprocent på 250, med mulighed for at bygge op til 8 etager i en højde på 28 meter. 

Hækmosen og Egeløvparken 
Udviklingen af Hækmosen og Egeløvparken vil være begrænset til de gældende rammer, hvilket blandet andet vil 
betyde, at der ikke er mulighed for at etablere boliger i området. 

Toftegården og Enghuset 
Udviklingen af Toftegården og Enghuset vil være begrænset til de gældende rammer. Dette kan have betydning for 
det eksisterende byggeri, som ikke er i overensstemmelse med de gældende rammer. Det vil endvidere sætte en 
begrænsning for områdets udviklingspotentiale.   

Hørkær 1-5 
Udviklingen af Hørkær 1- 5 vil fortsat skulle overholde de gældende rammer, med en bebyggelsesprocent på 100, med 
mulighed for at bygge op til 6 etager. 
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Gammelgårdssøen 
Ved udviklingen af området omkring Gammelgårdssøen vil det fortsat være muligt at udnytte området til flere formål 
end, hvad området egner sig til. Området egner sig godt til boliger og ikke diverse centerfunktioner, såsom 
detailhandel. 

Smedeholm 
Området vil fortsat være begrænset til udelukkende at rumme lettere industri op til miljøklasse 2. 

Generelt 
Såfremt områderne ikke gives nye udviklingsmuligheder, er der en risiko for at de bliver mindre attraktive, da det ikke 
vil være muligt at udvikle disse i overensstemmelse områdernes potentialer. Det vil føre til, at områderne ikke følger 
med den generelle udvikling, der sker i Herlev. Bygningernes anvendelse vil forblive forældet, hvor der ellers er rum 
for nytænkning og modernisering. Befolkningsudviklingen vil gå i stå, og detailhandlen i Herlev vil blive svækket. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Erhvervskvarteret ved Marielundvej og Mileparken 
Med Kommuneplan 2023 ændres de specifikke rammer for kvarteret. Den væsentligste ændring er, at området 
primært udlægges til blandet bolig og erhverv. Området inddeles i flere mindre rammeområder, for at styre 
udviklingen i relation til den forventede udvikling af kvarteret. Ændring i rammerne vil komme til at påvirke den 
generelle visuelle oplevelse af kvarteret, der vil opstå øget trafik grundet vækst i antal beboere og medarbejdere i 
virksomheder og muligheden for at stille krav om etableringen af almene boliger, kan have en effekt på den generelle 
befolkningssammensætning i kvarteret.  

Herlev Hallerne 
Kommuneplan 2023 medfører en ændring af den specifikke ramme, således at området udlægges til blandet bolig og 
erhverv. Endvidere gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på 60, og at bygninger kan etableres i op til 4 etager. 
Ændringerne kan medføre at områdets visuelle karakter påvirkes samt øget trafik grundet vækst i antal beboere og 
medarbejdere i virksomheder. Der kan endvidere være en påvirkning, som understøtter en sundere livsstil for 
herlevborgere gennem modernisering af områdets idrætsfaciliteter. 

Lille Birkholm, Herlevgård og Rådhusgrunden 
Kommuneplan 2023 ændrer rammerne fra offentligt formål til blandet bolig og erhverv. Dette medfører, at der kan 
etableres andet end daginstitution, ældreboliger og ældrecenter ved Lille Birkholm og Herlevgård, mens der ved 
Rådhusgrunden vil kunne etableres andet end byggeri til offentlig administration. Dette kan påvirke områdets 
generelle visuelle udtryk. 

Bangs Torv 
Kommuneplan 2023 giver mulighed for at planlægge for ny bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 255 i op 
til 13 etager i en maksimal højde på 45,5 meter. Denne udvidelsesmulighed vil have betydning for den generelle 
visuelle effekt samt øgede mængder af støj og trafik. 

Hækmosen og Egeløvparken 
Kommuneplan 2023 giver mulighed for et større lokalcenter, som vil afføde mere trafik til området. Ligeledes gives der 
i området mulighed for etablering af boliger, som ændrer områdets karakter og videre vil afføde mere trafik. 

Toftegården og Enghuset 
Kommuneplan 2023 giver mulighed for at planlægge for ny bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 95 i op til 4 
etager. Denne udvidelsesmulighed vil påvirke mængden af trafik i området samt områdets generelle visuelle udtryk. 

Hørkær 1-5 
Ved Hørkær 1-5 bliver der givet særlig tilladelse til at etablere en andel af parkeringen på terræn i relation til 
jernbanen, frem for at etablere parkering i konstruktion. Dette vil have en visuel effekt på områdets generelle udtryk. 
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Gammelgårdssøen 
Kommuneplan 2023 udlægger området til boligområde med en bebyggelsesprocent på 30, med mulighed for at bygge 
op til 2 etager. Det vil have en betydning for områdets samlede udtryk, og ligeledes vil det have betydning for 
trafikken i området. 

Smedeholm 
Kommuneplan 2023 fastlægger bestemmelser for en ny ramme E15, som tillader etablering af virksomheder i op til 
miljøklasse 5 samt en øget bebyggelsesprocent. Dette kan påvirke de virksomheder, der i forvejen er placeret i 
området, samt nærliggende boliger i form af øget trafik og dertilhørende trafikstøj. Dog vil øvrig forurening blive 
afhjulpet vha. afværgeforanstaltninger, der skal sikre at virksomheders drift ikke belaster miljøfølsom anvendelse i en 
afstand af 20 meter målt fra skel. 

Overvågning 
Egentlig overvågning vurderes ikke relevant, men forholdene sikres gennem udviklingsplan for erhvervskvarteret ved 
Marielundvej og Mileparken samt ved lokalplanlægning. 

5.3.2 Bevaringsværdige træk ved bygninger 
I byomdannelsesområdet udpeges der bygninger med bevaringsværdige træk, som skal videreføres ved omdannelse 
af byggeriet. Dette er gjort for at sikre kommunens historiske bevaringsværdier. Dette vurderes at påvirke udviklingen 
af de enkelte ejendomme. 

Miljøstatus 
I byomdannelsesområdet er der ikke udpeget nogen bygninger med bevaringsværdige træk. Området er under 
udvikling fra erhvervsområde til et område med blandet bolig og erhverv. Der er forventninger om at hele området 
skifter karakter fra tidligere industripræget til mere moderne etagebyggerier. 

Alternativer (0-alternativet) 
Bevaringsværdige træk ved kan forventes at forsvinde, da det er billigere at nedrive og bygge nyt frem for at bevare 
enkeltelementer. De historiske træk vil derfor gå tabt i byudviklingen.  

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Kommuneplan 2023 udpeger erhvervsbygninger på adresserne Hørkær 3, Lyskær 3B, 8A, 10 og Marielundvej 43, som 
bygninger med bevaringsværdige træk. Ved at bevare nogle træk fra disse bygninger opnås en særegenhed, som 
bidrager til at give nye byggerier en særlig karakter, som tager hensyn til den historiske værdi, som bygninger 
repræsenterer. Det påvirker områdets visuelle karakter i skala og udtryk, som kan være identitetsskabende for 
kvarteret fremadrettet. Bevaringen kan omfatte hele eller dele af bebyggelsen efter en vurdering af det enkelte 
projekt. Udpegningerne kommer til at stille krav for den grundejer, som ønsker at opføre ny bebyggelse på grunden. 

Overvågning 
Egentlig overvågning vurderes ikke relevant. Sikring af bevaringsværdige træk skal ske ved udarbejdelse af lokalplaner. 

5.3.3 Friarealer 
Kommuneplanen fastsætter krav til friarealsprocenter afhængigt af bebyggelsesprocenter for at sikre plads til 
rekreative arealer i ny bebyggelse. 

Et friareal er den del af en ejendom eller et områdets ubebyggede areal, der anvendes eller planlægges anvendt til 
udendørs ophold f.eks. i forbindelse med nærrekreative aktiviteter. Friarealet er inklusive den del af det ubebyggede 
areal, der er forbeholdt fodgængere og cykler, men eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer til biler. I lokalplaner 
kan der optages bestemmelser om, at andre arealer såsom hævede dæk, altaner, tagterrasser og taghaver kan indgå i 
friarealberegningen, dersom de indrettes til ophold for beboere og/eller brugere. 

Miljøstatus 
Kommuneplan 2013 fastsætter ikke nogen krav vedrørende friarealer. Friarealsprocenten fastsættes fra projekt til 
projekt og varierer derfor meget. 
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Alternativer (0-alternativet) 
0-alternativet er et scenarie, hvor friarealsprocenten fortsat varierer fra projekt til projekt, og der er projekter hvor 
friarealet kan blive for småt. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Ved at fastsætte rammer for etablering af friareal sikres en minimumsandel af friarealet i nye byggeprojekter. Dette 
påvirker projekterne, således at der prioriteres opholdsmuligheder, mere lys og luft mellem bygningerne, som 
bidrager til borgernes sundhed og livskvalitet. 

Overvågning 
Egentlig overvågning vurderes ikke relevant. Forholdene sikres gennem lokalplanlægning. 

5.4 Trafik og mobilitet 
5.4.1 Trafikbelastning 
Øget udnyttelse af kommunens arealer til ny bebyggelse forventes at give en stigning af trafikbelastningen. Endvidere 
underbygger forslaget til Kommuneplan 2023 forbedrede forhold for gående og cyklister. Dette gøres blandt andet 
ved en ændring af vejstrukturen. 

Formålet med ændringerne er at skabe et sammenhængende vejnet baseret på vejklassifikation, så det sikres, at 
bilerne har størst mulig fremkommelighed samtidig med at trafiksikkerhed og tryghed bliver styrket. 

Miljøstatus 
Biltrafikken finder sted på de vejstrækninger, hvor der er fremkommelighed og tilgængelighed.  

Alternativer (0-alternativet)  
0-alternativet med de nuværende retningslinjer omkring trafikbelastning fastholder en uhensigtsmæssig vejstruktur, 
der kan give belastning af vejene på en uhensigtsmæssig måde f.eks. med kørsel på vejstrækninger, hvor biltrafikken 
ønskes begrænset. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Den gennemkørende biltrafik skal begrænses på lokalveje og fastholdes på trafikvejen, som indrettes til denne type 
trafik. Hermed mindskes miljøpåvirkningen bl.a. i boligområder mm. og trafiksikkerheden og trygheden kan øges til 
gavn for de lette trafikanter.  

Overvågning 
Trafikkens fremkommelighed og tilgængelighed samt sikkerhed og tryghed følges løbende med bl.a. statistiker mm. 
Der gennemføres løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger. 

5.4.2 Bilparkering 
Planen stiller skærpede krav til parkering af biler i konstruktion samt reduktion af p-normen for biler i stationsnære 
områder. Dette kan have betydning for bilparkering på offentlig vej samt reducere antallet af biler på offentlige veje i 
stationsnære områder. 

Miljøstatus 
Bilejerskabet stiger generelt i Hovedstadsområdet og i resten af landet, og friarealer på de private grunde anvendes til 
bilparkering. 

Alternativer (0-alternativet)  
0-alternativet og de retningslinjer, der fremgår af Kommuneplan 2013, omkring bilparkering vil øge behovet for 
parkeringspladser og ikke tilskynde til brug af kollektiv trafik, cykel eller gang. Der vil løbende skulle anvendes mere 
plads til bilparkering, og dermed kan arealerne ikke anvendes til rekreative formål som f.eks. beplantning, ophold mm. 
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Vurdering af miljøpåvirkninger 
En skærpelse af p-normen for biler kan influere borgere, så de fravælger bilen og i stedet tilvælger mere miljøvenlige 
transportformer. Endvidere har en lavere p-norm indflydelse på byens visuelle udtryk i kraft af, at det fysiske rum kan 
benyttes til andet, som f.eks. friarealer eller nybyggeri. Endvidere vil krav om parkering i konstruktion påvirke 
byrummenes visuelle karakter, da hensigten er at fjerne biler fra gaden. 

Overvågning 
Krav indarbejdes i lokalplaner. I forbindelse med fremtidige kommuneplanrevisioner vil den aktuelle 
parkeringssituation blive vurderet. 

5.4.3 Cykelparkering 
Planen stiller krav til etablering af cykelparkering for at understøtte bedre forhold for cyklister. Dette kan bidrage til 
reduktion af biler på offentlige veje. Der bliver blandt andet stillet krav til etablering af cykelparkering. Herunder plads 
til særligt pladskrævende cykler samt overdækket parkering. 

Miljøstatus 
Bilejerskabet stiger generelt i Hovedstadsområdet og i resten af landet. Med etablering af den kommende letbane 
opstår der bedre forhold for at benytte cykel og kollektivtransport. Herlev Kommune har ingen norm for 
cykelparkering at regulere ud fra. 

Alternativer (0-alternativet)  
0-alternativet med de nuværende retningslinjer omkring cykelparkering vil medføre, at der kun etableres et minimum 
antal cykelparkeringspladser og ikke tilskynde til bruge af kollektiv trafik, cykel eller gang. Desuden vil mange cykler 
blive parkereret uhensigtsmæssigt og stå og flyde, når der ikke er anlagt cykelparkering. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Det vil have en positiv påvirkning på miljøet, hvis flere vælger cykel frem for personbil, hvilket understøttes ved at 
fastsætte en p-norm for cykelparkering. I forbindelse med fremtidige kommuneplanrevisioner vil den aktuelle 
parkeringssituation blive vurderet. 

Overvågning 
Krav indarbejdes i lokalplaner. 

5.5 Erhverv og detailhandel 
5.5.1 Ændring af detailhandelsstrukturen 
I erhvervskvarteret omkring Lyskær nedlægges et område til særlig pladskrævende vare. Området til særlig 
pladskrævende varer ved Vesterlundvej udvides fra 12.000 kvm. til 20.000 kvm. 

Lokalcenter ved Lindehøj (eks. ramme: 2.000 kvm,) og Egeløvparken (eks. ramme: 2.000 kvm,) udvides til 3.000 kvm. 
Vasekær (eks. ramme: 0 kvm,) udvides til 3.000 kvm med mulighed for etablering af én enkelt dagligvarebutik på 
minimum 1.000 kvm. 

Udlægning af nyt detailhandelsområde ved Vasekær sker som konsekvens af omdannelsen af Erhvervskvarteret, og 
det medfølgende potentiale, der fremgår af detailhandelsanalyse. 

Miljøstatus 
Den eksisterende status for detailhandelen er belyst i en detailhandelsanalyse fra januar 2022. Delkonklusionerne i 
analysen er, at Herlev bymidte fortsat vil være det mest betydende udbudspunkt i kommunen. Herlev bymidte vil 
have betydning for borgerne i Herlev, mens BIG Shopping Center fortsat vurderes at have en regional betydning.  

Handelsbalancen, som er forholdet mellem den faktiske omsætning i samtlige butikker i Herlev Kommune og det 
samlede forbrug hos borgerne i kommunen, er den stærkeste indikation på, om kommunens detailhandel er i stand til 
at holde borgernes forbrug inden for kommunen, og om butikkerne i Herlev har en regional effekt. 
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I 2021 var handelsbalancen for dagligvarer 107 % i Herlev kommune, mens handelsbalancen for udvalgsvarer var 155 
%. Tallene viser, at dagligvareomsætningen var 7 % højere end forbruget i kommunen, mens 
udvalgsvareomsætningen i kommunens butikker var 55 % højere end udvalgsvareforbruget i kommunen. 

Dagligvarer bliver normalt købt så tæt på bopælen som muligt. En handelsbalance på 107 % for dagligvarer i Herlev 
Kommune viser, at dagligvarebutikkerne i Herlev har en højere omsætning end forbruget hos borgerne i kommunen. 
Hermed får dagligvarebutikkerne et væsentligt tilskud fra forbrugere bosat udenfor kommunen. 

Når der tages højde for, at 23 – 24 % af det samlede udvalgsvareforbrug blev dækket gennem e-handel i 2021, viser en 
handelsbalance for udvalgsvarer på 155 %, at butikkerne i Herlev Kommune tiltrækker en del kunder til køb af 
udvalgsvarer uden for kommunen. Det vurderes især at være BIG Shopping Center samt specialbutikkerne langs 
Herlev Hovedgade og i erhvervskvarteret, som tiltrækker kunder fra hele hovedstadsområdet. 

Den fysiske detailhandel forventes at blive udfordret i Herlev bymidte og i kommunen i øvrigt. For at opretholde 
handelsbalancen og følge med konkurrencesituationen er det nødvendigt at udvide detailhandelsstrukturen i Herlev. 

Alternativer (0-alternativet)  
Såfremt detailhandelsrammerne ikke udvides, gives der ikke nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Det giver en 
risiko for, at Herlevs udbud ikke følger udviklingen af befolkningstilvæksten og konkurrencen fra nærliggende 
kommuner. Dette vil betyde at handelen i Herlev bliver mindre attraktiv. Konsekvenser af denne udvikling vil være, at 
borgerne i Herlev søger andre steder hen for at købe dagligvarer, og dermed mindske indtægten i fra detailhandel i 
Herlev. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
For at opretholde en god handelsbalance og underbygge konkurrencesituationen på markedet muliggør 
Kommuneplan 2023 en udvidelse af detailhandelsstrukturen. Det forventes, at alle udbudspunkter vil arbejde på at 
optimere detailhandelen, bylivet og oplevelserne for at være tilstedeværende og relevante for forbrugerne. 

Lokale butikker er med til at skabe liv og det forventes at det vil have en positiv påvirkning på erhvervslivet. Ved 
udlægning af et nyt lokalcenter ved Vasekær affødes mere trafik i området, men det er forventeligt at dette 
lokalcenter ligeledes vil sikre en spredning hen mod kommunens øvrige dagligvareudbud.  

 
Gul markering: Detailhandelscentre 

Lilla markering: Område til særligt pladskrævende varer 
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Overvågning 
Udviklingen vil blive belyst i forbindelse med fremtidige detailhandels- og trafikanalyser. 

5.5.2 Afstandszone til erhvervsområde 
Erhvervsområde til tung industri i kommunens vestlige erhvervskvarter indskrænkes. Det afgrænses vest fra 
Marielundvej og nord fra Mileparken. I området tillades produktionsvirksomheder i op til miljøklasse 5. Samtidig 
udlægges en afstandszone omkring erhvervsområdet til nærliggende blandet bolig- og erhvervsområde på 150 meter. 
Indenfor afstandszonen vil der være særlige bestemmelser for byggemuligheder. 

Miljøstatus 
Med Kommuneplan 2013 blev der fastsat en afstandszone omkring erhvervsområdet vest fra Marielundvej, hvor der 
ikke må planlægges for miljøfølsom anvendelse. I afstandszonen er der i dag etableret virksomheder. 

Alternativer (0-alternativet) 
Ud fra 0-alternativet vil der ikke blive givet tilladelse til at planlægge for miljøfølsom anvendelse i 
byomdannelsesområdet, der grænser op til erhvervsområdet vest fra Marielundvej, da der er krav om, at disse skal 
opføres med en afstand på 150 meter. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Ved at ændre zonen omkring Marielundvej muliggøres planlægning af miljøfølsom anvendelse, hvor det før ikke var 
muligt og desuden gives der mulighed for at planlægge for miljøfølsom anvendelse i afstandszonen omkring 
Marielundvej, såfremt særlige krav overholdes. Herved imødekommes ønsket om etablering af 
byomdannelsesområdet til boliger samt kontor- og serviceerhverv. Dette kan påvirke forholdene for de virksomheder 
og boliger, der placeres i afstandszonen, hvor disse er nødsaget til at leve op til særlige forbehold. Forbeholdene 
fastsættes efter en konkret vurdering i de enkelte projekter. 

 
Rød markering: Erhvervsområde til tung industri 

Mørk markering: Afstandszone til miljøfølsom anvendelse 

Overvågning 
Der vil i forbindelse med senere planrevisioner blive foretaget en vurdering af miljøklassificeringerne i området. For 
nye projekter placeret i afstandszonen vil de konkrete forhold blive undersøgt ved lokalplanlægning. 
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5.6 Klimatilpasning og miljø 
Kommuneplanen indeholder Herlev Kommunes klimatilpasningsplan. De miljømæssige konsekvenser vil blive belyst i 
forbindelse med anlægsprojekterne. Der er dog nogle overordnede hensyn, som bør miljøvurderes i tråd med 
forslaget til kommuneplanen. 

5.6.1 Håndtering af skybrudsvand 
Med kommuneplanen skal der sikres plads til håndtering af skybrudsregnvand. Blandt andet tillader kommuneplanen 
at friarealer kan anvendes til at forsinke regnvand. Planen indeholder desuden rammer, der bestemmer at regnvand 
skal håndteres på egen grund. Kommuneplanen stiller endvidere krav om, at grundejer skal udarbejde en 
Regnvandshåndteringsplan ved udbygning af grunde større end 2.500 m2. 
 
Afledning og udledning af spildevand bør vurderes med hensyn til, om der er plads i kloakkerne til sort spildevand ved 
flere boliger, og om mere befæstelse giver risiko for oversvømmelser grundet større afløb af regn- og overfladevand 
ved skybrud og andre store regnhændelser. 

Miljøstatus 
I forbindelse med skybrud og andre store regnskyl er der ikke plads i kloakkerne til regn- og spildevand. Der er derfor 
risiko for, at kloakkerne løber over og opblandet spildevand kan ødelægge recipienter og boliger mm. Der skal derfor 
sikres plads til regnvand fra skybrud, så det ikke løber i kloakkerne, så de løber over. 

Alternativer (0-alternativet)  
Hvis der ikke skaffes plads til skybrudsvand, vil der oftere være risiko for oversvømmelser, da kloakkernes kapacitet 
overskrides. Alternativ med at bygge underjordiske bassiner eller udvide kloakken vil være uforholdsmæssigt dyrt, da 
bassinerne kun vil blive benyttet med års mellemrum. 

Vurdering af miljøpåvirkninger 
Miljøpåvirkningen ved at have regn- og overfladevand på terræn, der er indrettet til det, vurderes at være betydeligt 
mindre end miljøpåvirkningerne ved at opblandet spildevand eller regnvand står på terræn, hvor der ikke er indrettet 
til det. 

Overvågning 
Ved byudvikling skal det i lokalplaner sikres, at der udarbejdes regnvandshåndteringsplaner, samt indsættes 
bestemmelser om, at regnvand skal håndteres på egen grund, så det ikke løber ind til naboer. 
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