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Miljøscreeningsskema for Forslag til kommuneplantillæg 10 og lokalplan 199 
for et blandet bolig og erhvervsområde ved Holgers Danskes vej og Nordre Fas-
anvej 
 
 
Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er om-
handlet i § 4, stk. 2 
 
1. 
Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 
 
i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med 
hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler 
Ingen.  
 
Området er i dag omfattet af lokalplan 189, en bevarende lokalplanplan til svømmehalskvarteret. 
Lokalplan udlægger området til kontor-og serviceerhverv under 1500 m2 med mulighed for detail-
handel i stueetagen.  
 
Lokalplan 199 har til formål at sikre mulighed for et fremtidigt blandet bolig- og erhvervsområde, 
at åbne stueetage mod Nordre Fasanvej med udadvendte erhvervsfunktioner – herunder mindre 
detailhandel, sikre det bevaringsværdige miljø, skabe gode og grønne opholdsarealer med god tra-
fikbetjening med parkering i kælderen. Der opføres ikke ny bebyggelse.  
 
 
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hie-
rarki, 
Der skal udarbejdes kommuneplantillæg for at sikre overensstemmelse med anvendelsen og bebyg-
gelsesprocenten i kommuneplanens ramme og lokalplan.  
 
 
planen eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at 
fremme bæredygtig udvikling, 
Der er tale om privat byggeri, som skal overholde bygningsreglementets krav ved renovering mht. 
energiforbrug etc. Planen er ikke til hinder for etablering af skybrudsvejene Nordre Fasanvej og 



Holger Danskes Vej. Planen indeholder krav om forsat brug af kollektiv opvarmning (fjernvarme). 
Boliger støjisoleres. 
 
 
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og 
 Jf. skema 
 
 
planen eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i 
forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse). 
Ingen.  
 
 
2. 
Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til:  
 
indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 
Jf. skema 
 
indvirkningens kumulative karakter 
Jf. skema 
 
indvirkningens grænseoverskridende karakter 
Jf. skema 
 
faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 
Jf. skema 
 
indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af 
den befolkning, som kan blive berørt) 
Der er tale om et mindre lokalt område i bymæssig bebyggelse, 
 
værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: 
 
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 
Lokalplanområdet er en del af de i Kommuneplan 2013 udpegede kulturmiljøområde ved Marien-
dalsvej. De ældre bygninger har høj bevaringsværdi (SAVE klasse 4). De bevaringsværdige byg-
ninger sikres med lokalplanen. 
 
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og 
 jf. skema 
 
intensiv arealudnyttelse og 
Ingen særlig (uændret, tæt bymæssig område) 
 
indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 
plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. 
Ingen 



 
Konklusion: Screeningen viser at de anvendelses og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen anvi-
ser, ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkninger af området. Der foretages derfor ingen egentlig 
miljøvurdering af planerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Checkliste/hjælpeskema 
 

MILJØFORHOLD JA NEJ Bemærkninger/vurderinger 

STØJ OG VIBRATIONER     
Vil planen medføre støj eller vibra-
tioner for omgivelserne, der over-
skrider de vejledende grænsevær-
dier? 

 X –  
periode-
vis støj i 
anlægs-
fasen, 
især ved 
anlæg P-
kælder 
må dog 
forven-
tes. 

Planen udlægger området til blandede bolig- 
og erhvervsområde i form af helårsbeboelse, 
kontor- og serviceerhverv, kultur- og fritids-
erhverv samt mindre detailhandel. I forbindel-
se med projektet etableres ca. 23 parkerings-
pladser i konstruktion.  
  
Anlægsaktiviteterne (renovering af eksiste-
rende bygninger, anlæg p-kælder) vil være 
omfattet af kommunens forskrift for begræns-
ning af støjende og støvende bygge- og an-
lægsarbejde samt kommunens vejledning ved 
miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder. 
Især anlægget af underjordisk parkeringskæl-
der vil dog periodevis, især ved byggegruppe-
indfatningen, være støjende. Aktiviteten vil 
være omfattet af forskriftens regler for støj-
grænser og arbejdstider (8-16) på hverdage.  
 
Det vurderes ikke at være væsentlig støj fra 
området, når diverse anlægsarbejder er udført. 
Støj fra ”virksomhedslignede aktiviteter”, 
herunder kultur- og fritidsaktiviteter, er omfat-
tet af miljøbeskyttelseslovens § 42, og kan 
såfremt det skulle være nødvendigt reguleres i 
medfør heraf. Der fastsættes støjbeskyttende 
bestemmelser i lokalplanen i relation til for-
holdet mellem erhverv og bolig. 
 
Det vurderes på den baggrund, at planen ikke 
vil medfører en væsentlig støjulempe eller 
ændring af støjniveauet for omgivelserne.  

Vil planen udsættes for støj eller 
vibrationer fra omgivelserne, der 
overskrider de vejledende grænse-
værdier? 

 X Lokalplanområdet er i dag ifølge kommunens 
støjkortlægning 2012 belastet af et støjniveau 
fra trafikken fra Holger Danskes Vej og Nor-
dre Fasanvej på ca. 63-73 dB (Lden), over den 
vejledende værdi på 58 dB (Lden). Kommende 
opholdsarealer vurderes ikke at blive belastet 
af et støjniveau over den vejledende grænse-
værdi på 58 dB.  
 
Der er optaget krav om støjbeskyttende foran-
staltninger i lokalplanen (krav om støjruder). 
Det vurderes på den baggrund, at planen ikke 
vil blive udsat for væsentlig støj fra omgivel-
serne. 



LUFT     
Vil planen medføre udslip af stof-
fer (herunder lugtstoffer og støv) 
til luften, der overskrider de vejle-
dende grænseværdier? 

 X  

Vil planen udsættes for luftforure-
ning, der overskrider de vejledende 
grænseværdier? 

 X Der vil være luftforurening fra Nordre Fasan-
vej. Nyere beregninger (nov. 2015) fra DCE 
indikerer dog, at de vejledende grænseværdier 
for partikler og NO2 ikke overskrides på Fre-
deriksberg (herunder Nordre Fasanvej).  

AFFALD     
Er det sikret, at eventuel affalds-
bortskaffelse lever op til Frede-
riksberg Kommunes affaldsregula-
tiver? 

X  Frederiksberg Kommunens regulativer er 
gældende.  
 
Forurenet jord (ved anlægsarbejdet) skal bort-
skaffes til godkendt deponi. Miljøfarligt af-
fald, f.eks. asbest og PCB fra saneringen 
håndteres efter gældende regler.  

GRUNDVAND     
Vil planen medføre anvendelse af 
farlige stoffer eller produkter, der 
kan give risiko for grundvandsfor-
urening. Vil planen medføre en 
øget risiko for grundvandsressour-
cen? 

 X Området ligger i et område der er udpeget 
som et område med særlige drikkevandsinte-
resse. Det beskyttende dæklag (lerlag) er iføl-
ge kommunens geologiske kortlægning ca..5-
7 dybt.  
 
Området er kortlagt (konstateret forurenet) 
med klorerede opløsningsmidler og olie- og 
benzinkomponenter. Den fastsatte arealan-
vendelse (i lokalplanen) vurderes ikke at give 
anledning til øget risiko for grundvandsres-
sourcen.  
 
Alt spildevand (herunder relevant regnvand) 
bortskaffes til kloak.  
 
I forbindelse med anlæg af P-kælder vil foru-
renet jord samt anden relevant forurening 
blive oprenset. Det forventet således samlet, at 
planen vil medvirke til at reducere risikoen for 
grundvandsressourcen i området. 

Vil planen medføre sænkning af 
grundvandsstanden? 

 X Grundvandsspejlets placering og dæklagets 
(lerlagets) tykkelse indikerer, at der ikke er 
behov for grundvandssænkning. 
 

JORD     
Vil planen medføre anvendelse af 
farlige stoffer eller produkter, der 
kan give risiko for jordforurening? 

 X  

Er det sikret, at eventuel jordbort-
skaffelse sker i overensstemmelse 
med  
Frederiksberg Kommunes regler? 

X  Alt jord der flyttes er anmeldepligtigt. Forure-
net jord bortskaffes til godkendt deponi. 



Vil planen finde sted på et område 
med forurenet jord, som kan påvir-
ke aktiviteten? 

X  Området er kortlagt på vidensniveau 2 og er 
konstateret forurenet med klorerede opløs-
ningsmidler og olie- og benzinkomponenter.  
 
Anlægsarbejdet kræver således en forudgåen-
de § 8 tilladelse. I § 8 tilladelse vil der være 
krav om sikring af jord- og grundvandsforhold 
samt indeklimaet i bygninger der skal anven-
des til beboelse. Evt. relevante krav fra Regi-
on Hovedstaden til sikring af jord, grundvand 
og indeklima vil – som loven forskriver – 
blive indarbejdet i en § 8 tilladelse. 

SPILDEVAND     
Vil planen medføre udledning af 
f.eks. tungmetaller og/eller miljø-
fremmede stoffer til kloaksyste-
met? 

 X Området er tilsluttet offentlig kloak, som ledes 
videre til renseanlægget Lynetten. Den afledte 
mængde til kloak vil ikke blive forøget.  

GRØNNE OMRÅDER     
Vil planen medføre en væsentlig 
reduktion af arealet af grønne om-
råder i Frederiksberg Kommune 
og/eller af kvaliteten (værdien) af 
de grønne områder? 

 X Der er tale om et mindre område i tæt bymæs-
sig bebyggelse. Gårdrummet begrønnes med 
mindre grønne bede etc.  

TRAFIK    
Vil planen medfører øget trafik? 
 
 

 X Vejadgang til lokalplansområdet sker via 
Nordre Fasanvej.  Der etableres 26 p-pladser - 
primært  i konstruktion, herunder handicap-
parkeringspladser. Derudover afsættes plads 
til cykelparkering, 2 pladser pr. bolig og 1 pr. 
25 m2 erhverv.  
Det vurderes, p.ga. det begrænsede arealudlæg 
til blandt andet detailhandel, at planen ikke vil 
medføre en væsentligt øget trafikbelastning i 
området. 

KULTURVÆRDI-
ER/VISUELLE FORHOLD   

   

Vil planen medføre en væsentlig 
påvirkning af kulturmæssige vær-
dier eller påvirke det visuelle mil-
jø? 

 X Lokalplanområdet er en del af det i Kommu-
neplan 2013 udpegede kulturmiljøområde ved 
Mariendalsvej. De ældre bygninger har høj 
bevaringsværdi (SAVE klasse 4). De beva-
ringsværdige bygninger sikres med lokalpla-
nen. Der opføres ikke ny bebyggelse 



KLIMATILPAS-
NING/KLIMAFORBYGGELSE 

   

Vil planen kunne medføre en væ-
sentlig reduktion i mulighederne 
for at tilpasse området til de frem-
tidige klimaændringer ?  
 

 X Nordre Fasanvej og Holger Danskes Vej er 
udpeget til skybrudsveje i kommunens sky-
brudskonkretiseringsplaner. Planen er ikke til 
hinder for indretning af vejene som ”sky-
brudsvej”.  

Vil planen kunne medføre en væ-
sentlig påvirkning af klimaet? 

 X Planen skal overholder bygningsreglementet 
krav i relation til energibestemmelser etc. Der 
er krav om anvendelse af fjernvarme. 

GENERELLE MILJØHENSYN     
Er anlæg, ombygninger, renove-
ringer o. lign. planlagt i overens-
stemmelse med principper for mil-
jørigtig projektering? 

X -- Byggeriet vil være omfattet af bygningsreg-
lementet nye krav i relation til energiforbrug 
etc. Der er krav om forsat brug af kollektiv 
varmeforsyning (fjernvarme). Bygherre (pri-
vat) opfordres til at anvende kommunens ret-
ningslinjer for miljø- og energi i byggeri. 



Udvalgte referencer 
 
Støj og vibrationer 
• Ekstern støj fra virksomheder - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5, 1984 

http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF  
• Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder, Frederiksberg Kommune (– lægges på intranettet) 
• Kommuneplan 2013 for Frederiksberg Kommune  
• Frederiksberg Kommunes Trafik- og mobilitetsplan  
• Frederiksberg Kommunens forskrift for begrænsning af støj og støv, 2006 
• Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje nr. 7. 2007 
 
Luft 
• ”Luftvejledningen”  - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2001 

http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.PDF   
• Kommuneplan 2013 for Frederiksberg Kommune   
• Frederiksberg Kommunes Trafik- og mobilitetsplan   
• Frederiksberg Kommunens forskrift for begrænsning af støj og støv, 2006 
 
Affald 
• Frederiksberg Kommunes regulativ for erhvervsaffald www.frederiksberg.dk  
• Frederiksberg Kommunes regulativ for husholdningsaffald www.frederiksberg.dk  
• Frederiksberg Kommunes Affaldsplan  www.frederiksberg.dk  
 
Grundvand 
• Frederiksberg Kommunes Grundvandsplan 2009  www.frederiksberg.dk  
• Oprydning på forurenede lokaliteter - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 1998 

http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF  
 
Jord 
• Oprydning på forurenede lokaliteter  - Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 1998 

http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF 
• Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, 2005. Udgivet af amterne på Sjælland, Frederiks-

berg Kommune og Københavns Kommune.  www.vestamt.dk/natur/jordvejledningsjaelland  
 
Spildevand 
• Tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg – Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 

1994.                                                                                
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1994/87-7810-258-8/pdf/87-7810-258-8.PDF  

• Spildevandsplan 2011-. www.frederiksberg.dk 
 
Grønne områder 
• Kommuneplan 2013 for Frederiksberg Kommune www.frederiksberg.dk 
 
Kulturværdier/visuelle forhold 
• Kommuneplan 2013 for Frederiksberg Kommune www.frederiksberg.dk 
 
Trafik 
• Frederiksberg Kommunes Trafik- og mobilitetsplan   
• Kommuneplan 2013 www.frederiksberg.dk 
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Klimatilpasning 
Kommuneplan 2013 www.frederiksberg.dk 
Spildevandsplan www.frederiksberg.dk 
Klimatilpasningsplan www.frederiksberg.dk 
Skybrudskonkretiseringsplaner www.frederiksberg.dk 
 
Klimaforebyggelse 
CO2 – handlingsplan 2009-2012 www.frederiksberg.dk 
 
Generelle miljøhensyn 
• Håndbog i miljørigtig projektering, PBS Publikation nr. 121, 1998   
• Frederiksberg Kommunes indkøbspolitik, Jf. Frederiksberg Kommunens intranet   
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