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Miljøscreeningsskema for Forslag til lokalplan 209 for Falkoner Centret  
 
 
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.  
 
i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hie-
rarki, 
Med lokalplanen aflyses lokalplan 53 samt delvis Lokalplan nr. 43, 112 og 38 for så vidt angående 
lokalplanområdet. 
 
planen eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at 
fremme bæredygtig udvikling, 
Bæredygtighed søges kombineres med arkitektur. Materialer genanvendes i det nye byggeri. Planen 
er ikke til hinder for etablering af nærtliggende grønne veje.  
 
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 tæt bymæssig bebyggelse, 
 
værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: 
 
særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 
Jf. skema 
 
overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og 
 jf. skema 
intensiv arealudnyttelse og 
Ingen særlige 
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 i henhold til Lov om miljøvurdering vil medføre væsentlige (negative) miljøpåvirkninger af 
området. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering af lokalplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Planen udlægger uændret området til blandede 
byfunktioner, herunder hotel- og konference-
faciliteter etc.  Udbygningen medfører at brut-
toetagearealet øges fra 28485 m2 til 32025 
m2, med i alt 3540 m2.  Antallet af hotelvæ-
relser øges med 165 blandt andet via at tilføje 
to nye etager på østfløjen, samt ved at omdan-
ne en del af de eksisterende kontorer til hotel-
værelser. De  nuværende konferencefaciliteter 
udbygges med ca. 360 m2. Koncertsalen 
istandsættes. Facaderne renoveres og tilhøren-
de pladser og parkeringsramper med tilhøren-
de tilkørselsforhold ændres, jf. i øvrigt Forslag 
til Lokalplan 209. I forbindelse med renove-
ringen/tilbygningen må således forventes en 
vis øgning i aktivitetsniveauet.  
Anlægsaktiviteterne vil være omfattet af 
kommunens forskrift for begrænsning af stø-
jende og støvende bygge- og anlægsarbejde 
samt kommunens vejledning ved miljøforhold 
ved bygge- og anlægsarbejder.) Virksomhe-
dens hoteldrift og tilhørende aktiviteter,  her-
under koncert- og konferenceaktiviteter og 
varelevering - er omfattet af miljøbeskyttel-
seslovens § 42, og kan såfremt der kommer 
berettigede klager reguleres i medfør heraf. 
Det skal tilføjes, at miljøafdelingen ikke har 
verserende miljøsager i relation til den eksi-
sterende virksomhed. Restaurationer, Caféer 
mv. er omfattet af kommunens forskrift for 
”miljøkrav ved indretning og drift af restaura-
tioner. Såfremt der i lokplanområdet foregår 
øvrige støjende aktiviteter af virksomhedslig-
nede karakter kan disse reguleres og om nød-
vendigt begrænses via miljøbeskyttelseslo-
vens § 42. Besøgende ankommer til fods, 
cykel, med offentligt transport og i bil. Det 
forventes at besøgende primært - blandt andet 
p.g.a. åbningen af Metrocityringen i 2019 - vil 
komme med offentlig transport. Der udlægges 
derfor ”kun” ekstra 23 p-pladser. Støj fra tra-
fikken til/fra området vurderes derfor ikke 
væsentlig ændret, og vil forsat være domineret 
af trafikken på Falkoner Alle med ca. 15400 
køretøjer (årsdøgntrafik). Planen vurderes 
således ikke at medføre en væsentlig æn-
dring/forværring af støjforholdene.  



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

X  Støjkortlægningen (støjnotat) viser, at lokal-
planområdet er belastet af et støjniveau fra 
trafikken på ca. 69-70 dB (Lden) ud mod Fal-
koner Allé, 62-67 dB ud mod Howitzvej og 
ca. 58-64 dB ud med Sylows Allé. Den vejle-
dende grænseværdi for trafikstøj er 58 dB.  
Der er i lokalplanen fastsat forebyggende 
støjbestemmelser for nybyggeriet samt for de 
følsomme opholdsarealer. Planen forventes 
således ikke udsat for væsentlig støj.  

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 Seneste kortlægning af luftforureningen fra 
Nationalt center for Energi og Miljø indikerer, 
at ingen gadestrækninger på Frederiksberg 
overskrider de vejledende grænseværdier. 

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

X  Frederiksberg Kommunens regulativer er 
gældende. Evt. forurenede byggematerialer 
(fra anlægsarbejdet, renoveringen) skal an-
meldes og bortskaffes til godkendt deponi. 

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 er beliggende i et område der er ud-
peget som et område med særlige drikke-
vandsinteresse. Alt spildevand (herunder rele-
vant regnvand) bortskaffes til kloak.  

Vil planen medføre sænkning af 
grundvandsstanden? 

 X  

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  Der forventes kun i meget begrænset omfang 
behov for at fjerne jord. Alt jord der flyttes er 
anmeldepligtigt. Forurenet jord og brokker 
bortskaffes til godkendt deponi.  

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

 X Området er ikke kortlagt. 

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. I planen er 
der i overensstemmelse med Spildevandsplan 
2011 fastsat at afløbskoefficienten (befæstel-
sesgraden) ikke må øges.  



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 Det etableres et mindre ”grønt tag”. En stor 
del af fladerne forventes ”begrønnet”. 

TRAFIK    
Vil planen medfører øget trafik? 
 
 

 X De eksisterende trafikforhold omfattet en års-
døgnstrafik på ca. 15400 køretøjer på Falko-
ner Allé, 4800 køretøjer på Howitzvej samt 
ca. 1000 køretøjer på Sylows Allé. Lokalpla-
nen udlægges (pga. arealforøgelse) 23 ekstra 
P-pladser. Der etableres cykelparkering på 
vestsiden af Falkoner Centret samt på hjørnet 
af Sylows Allé/Falkoner Allé. Nedkørsels-
rampen til P-kældrene flyttes til Howitzvej. 
Der forventes ca. 20 tunge køretøjer dagligt til 
centret (nuværende ikke kendt). Det forventes, 
blandt andet pga. metrocityringens åbning i 
2019, at besøgende primært fremover vil 
komme med offentlig transport. Det vurderes 
derfor at ændringerne ikke vil medføre en 
væsentlig ekstra belastning af miljøet.  
 

KULTURVÆRDIER/VISUELL
E FORHOLD   

   

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

 X Der er udarbejdet skyggediagrammer for 
jævndøgn samt sommer – og vintersolhverv. 
Skyggediagrammerne viser, at udvidelsen 
med to ekstra etager og teknikhus på taget har 
en acceptabel skyggevirkning i en tæt bymæs-
sig sammenhæng.  

KLIMATILPASNING/KLIMAF
ORBYGGELSE 

   

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

 X Planen er ikke til hinder for indretning af  
nærtliggende grønne veje. 

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

 X Tilbygningen skal opfylde BR 2015. 

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

(X) -- Der er tale om privat byggeri. Bæredygtighed 
fremmes blandt andet ved genbrug af materia-
ler.   



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 
 
Klimatilpasning 

http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.PDF
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.PDF
http://www.frederiksberg.dk/
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http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1998/87-7909-783-9/pdf/87-7909-783-9.PDF
http://www.vestamt.dk/natur/jordvejledningsjaelland
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/1994/87-7810-258-8/pdf/87-7810-258-8.PDF
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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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