NOTAT

Teknik- og Miljøcenter

Screeningsskema til miljøvurdering af lokalplaner

Miljøscreening af lokalplan 5.16 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2014

Lokalplan nr.:
Tillæg nr.:
Sagsnummer:

5.16
19
15/13505

Byrådet har besluttet at udarbejde ny lokalplan for et område beliggende i Kallerup Gårde, vest for Kallerupvej.
Lokalplanen får betegnelsen 5.16.
Området omfatter matriklerne: 3e, 3h, 3i og 3x Kallerup Gårde, Hedehusene.
Området ligger i landzone.
Området er på 37.053 m2 og omfatter Møllehøj gård med tilliggende jorder. Ejendommen benyttes til landbrugsdrift med tilhørende bolig og
produktionsbygninger.

Afgrænsning af lokalplan 5.16

Lokalplanens indhold
Lokalplanen udlægger området til Helårsbeboelse; parcelhuse og rækkehuse. Der vil kunne opføres op til 33 nye boliger. Den eksisterende gård, Gl.
Møllehøj, som går helt tilbage til 1600-tallet, vil blive omfattet af bevaringsbestemmelser.
Lokalplanområdet grænser mod øst og vest op til ”den ydre grønne kile”, der er udlagt i den regionale planlægning, Fingerplanen. I kilen er anlagt regionale
naturstier, dels i det åbne land mod øst, dels nord-syd langs lokalplanområdets vestlige afgrænsning. Stier og grønne arealer indenfor lokalplanområdet skal
udformes, så de indgår som en integreret del af det regionale net af rekreative naturstier og kommunale gangstier.
Området har et terrænfald på 4-8 meter fra øst mod vest, hvilket skal tages i betragtning ved udarbejdelse af udstykningsplanen.
Området får tilkørsel fra Kallerupvej.
Området ligger op til Kallerup landsby, der i Kommuneplan 2014 er udpeget som landsby med særlige kulturhistoriske interesser. Det indebærer, at der skal
tages særlig hensyn til de kulturhistoriske værdier ved ny planlægning. Ved udvikling af lokalplanområdet skal hensynet til landsbyen derfor indgå som et
vigtigt element, bl.a. ved bevaring af eksisterende beplantning og afstand mellem bevaringsværdige landsbyhuse og nybyggeri.
Området er belastet af støj fra Holbæk Motorvejen og Kallerupvej. Der skal tages højde for støjen ved opførelse af nye boliger.
Bebyggelsen skal, i henhold til kommunens strategi for håndtering af regnvand, vurderes i forhold til mulighederne for etablering af LAR (Lokal afledning af
regnvand). Det indebærer, at regnvand enten skal kunne nedsives i området, eller at afledningen til spildevandsteknisk vandløb skal forsinkes med et
regnvandsbassin eller lignende.
Mod områdets vestlige og sydlige afgrænsning er fremført en nedgravet kloakledning, omfattet af et deklarationsbælte.
Forholdet til gældende planer
Kommuneplan 2014: Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområderne 3830 og 3040 i kommuneplanen.
Rammeområde 3830 udlægger området til helårsbeboelse: Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og enfamiliehuse på små grunde m.v., samt
grønt område. Rammebestemmelserne fastlægger det maksimale antal etager til 1 etage med udnyttelig tagetage, og der udlægges en grøn kile mellem
Kallerupvej og Kalleruprenden på 9.000 m2.
Der skal udarbejdes kommuneplantillæg med nye rammebestemmelser for rammeområde 3830 idet:



Lokalplan 5.16 muliggør opførelse af rækkehuse i 2 etager.
Den grønne kile fra Kallerup grusgrav til Fløngrenden opgives delvist, idet der til gengæld friholdes en grøn kile syd-nord langs Fløngrenden.

Det nye rammeområde får betegnelsen 3831.
Rammeområde 3040 omfatter Kallerup landsby. Området udlægges til helårsbeboelse, idet den eksisterende bebyggelse skal søges bevaret.
Zoneforhold
Området ligger i landzone. Med vedtagelse af lokalplan 5.16 vil den nye boligudstykning blive ført i byzone.
Miljøvurderingsloven
LBK nr. 448 af 10/05/2017. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Ifølge loven skal Byrådet foretages en miljøvurdering af lokalplaner, kommuneplaner og kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for anlæg, der enten:





Er anført i bilag 1 eller 2 til loven (§ 8,stk.1, nr. 1). Hvis sådanne planer kun omfatter mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre
ændringer i sådanne planer, skal der dog kun foretages miljøvurdering, hvis de må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 1).
Kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (§ 8,stk.1, nr. 2)
Vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet. (§ 8,stk.1, nr. 3)

Byrådet træffer afgørelse om, hvorvidt ovennævnte planer er omfattet at kravet om miljøvurdering. (§ 10)
Afgørelsen træffes bl.a. på grundlag af en miljøscreening med inddragelse af relevante kriterier som angivet i bilag 3 til loven.
Redegørelse:
Planområdet skal benyttes til boligformål. Boligformål er ikke opført i bilag 1 eller 2 til miljøvurderingsloven.
Lokalplan og kommuneplantillæg påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Det skal derfor vurderes, om planerne muliggør aktiviteter, der kan få væsentlig indflydelse på miljøet jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 3.
Kommunen har gennemført en miljøscreening af planerne for at vurdere behovet for at udarbejde miljøvurdering. Screeningsskemaet ses nedenfor.
Med udgangspunkt i screeningen vurderes det, at der ikke vil være behov for en miljøvurdering ud over de problematikker, der beskrives i miljøscreeningen.
Vurderingen baseres på, at der er tale om et mindre område med parcelhuse og rækkehuse. Området er udlagt til helårsboliger i kommuneplanen, og
bebyggelsen vil ikke medføre behov for udbygning af områdets infrastruktur.
Det forudsættes, at der i bebyggelsesplanen tages hensyn til støjen fra overordnede veje og områdets beliggenhed tæt på et velbevaret landsbymiljø og den
ydre grønne kile jævnfør Fingerplanen.
Afgørelse
Der udarbejdes ikke miljøvurdering for Lokalplan 5.16 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2014.
Høring af berørte myndigheder
Screeningsskemaet har været til udtalelse hos:
 Miljømyndigheden
 Vejmyndigheden
 Naturmyndigheden

Screening af lokalplan 5.16 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune
Forkortelser i nedenstående skema:
N = naturmyndigheden, M = miljømyndigheden, V = vejmyndigheden, B = byggemyndigheden, PL = planmyndigheden, U = udviklingsafdelingen
Ikke

Indvirk-

Væsentli Bidrag-

aktuelt/

ning

g indvirk- ydere

Ikke ind-

Begrundelser/bemærkninger:

ning

virkning

Kultur, Landskab og bymiljø &
Byarkitektonisk værdi

X

F.eks. Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning,

X

PL

Området støder mod nord op til et større kolonihaveområde, og mod syd omfatter det et gårdanlæg
i den velbevarede landsby, Kallerup, der i Kommuneplan 2014 er udpeget som landsby med
særlige kulturhistoriske interesser.

Visuel påvirkning, Særlige hensyn,
sammenhænge mv.
X

Det må forventes, at en del af haven til den bevaringsværdige gård, Gammel Møllehøj, inddrages i
den nye udstykning.
Området er beliggende på et stærkt skrånende terræn. Dette bør gøres til en kvalitet for
bebyggelsen.

X

Landskabsarkitektonisk værdi

X

PL/B

F.eks. Værdifuldt landskab, Geologiske
interesser, Terrænformer, Visuel
påvirkning.

X

Skovbryn, gravhøje, kirker, ådal

-

Afgrænsning af byen til det åbne land

Kulturarv og arkæologiske forhold

X

F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste
fortidsminder, Kirkebyggelinje,
Arkitektonisk og arkæologisk arv.
Bevaringsværdige bygninger.

X

Området grænser i den lave ende mod vest op til Bækstien langs det åbne vandløb,
Kalleruprenden. Bebyggelsen vil ændre oplevelsen af landskab fra stien, der er udpeget til
”regional rekreativ sti”.
Bebyggelsen vil være den første større samlede parcelhusudstykning øst for Kalleruprenden. Nord
for udstykningen ligger et område med fritidshaver og syd for den gamle landsby med enkelte
frastykkede grunde. Den kommende bebyggelse vil derfor påvirke lokalområdet markant.

Sløring af landskabstræk, herunder:
-

Lokalplanområdet vil udgøre en ny afgrænsning af Fløng byområdet mod det åbne land.

PL/B

Bygningerne til Gammel Møllehøj kan dateres helt tilbage til slutningen af 1600-tallet og fremstår
meget autentiske. Ejendommen vil blive omfattet af bevaringsbestemmelser i lokalplanen.
Der vil i området være stor sandsynlighed for arkæologiske spor.

Kulturliv

Ikke relevant

X

Påvirkning af kulturliv?

Grønne områder og beplantning

X

PL/N

F.eks. Parkområder, landskabskiler, skov,
værdifuld beplantning, og adgang til disse
områder. Medfører projektet indgreb i et

Området danner i dag en åben landskabsforbindelse mellem Fløng og det åbne land, der er en del
af den ydre grønne kile udlagt i den regionale planlægning. Det skal sikres, at udstykningen ikke
lukker forbindelsen mellem Fløng og det åbne land. Områdets stier skal tilpasses kommunens
gang- og naturstier.
Bevaringsværdige træer og beplantninger vil blive fastlagt i lokalplanen.

grønt landskab/område?

Naturbeskyttelse
Beskyttede dyrearter

N

X

F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfanget

Der er en del buskads og træer omkring den bevaringsværdige gård, som må forventes at blive
reduceret i forbindelse med den nye udstykning.

X

af levesteder for planter og dyr. Fredede
arter (bilag IV), Natura 2000 områder, EFhabitatområder. Rødlistede plante- og

Der er ikke observeret beskyttede arter i området.

X

Langs Kallerup kilen er udlagt en natur spredningskorridor. Spredningskorridoren dækker en
mindre del af lokalplanområdet, her under det vestligste rækkehus i rækkehusudstykningen.
Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke forringer de værdier, der ligger til grund for udpegningen
af spreningskorridoren.

X

dyrearter.
Aktiviteter eller færdsel i naturen, der
påvirker plante- eller dyrelivet. Eksempelvis
spærring af:
-

Området dyrkes i dag landbrugsmæssigt.

X

Nærmeste Natura 2000 område er Sengeløse/Vasby Mose, der ligger knap 4 km nordøst for
området og Roskilde fjord, der ligger små 7 km vest for området.

faunapassager og
spredningskorridorer

- begrænsning af biologisk kerneområder

Fredning

Ingen.

X

Dispensation fra Fredningskendelse?

Beskyttede naturtyper

X

N/B

Ingen beskyttelseslinjer.

PL/B

Ikke udlagt til skovrejsning.

F.eks. § 3- sø, -mose, -overdrev, -å.
Beskyttede jord- og stendiger, vandhuller.
Skovbyggelinje, Kirkebyggelinje, gravhøje.
Særligt beskyttelsesområde.
Er der fredskov?

Skovrejsning
F.eks. skabes eller fjernes der skov?

X

Miljøpåvirkning af omgivelserne
Luft

X

M

Lokalplanområdet ligger op til landbrugsarealer på den anden side af Kallerupvej.

X

PL/V

Der vil blive forbud mod reflekterende tagmaterialer.

F.eks. luftforurening fra trafik og
virksomheder. Er placeringen påvirket af
luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til
landbrug?

Lys og/eller refleksioner

Interne veje anlægges, så rækkehusbebyggelsen mod vest generes mindst muligt af billygter.

F.eks. Bygningsoverfladers, belysnings,
skiltes, trafikanlægs og køretøjers

Belysning af veje og stier udformes, så lysforurening af området minimeres, f.eks. ved
asymmetriske gadebelysning.

påvirkning i forhold til naboområder og
trafikanter

Skygge og udsigt

X

PL

Gener for omkringboende i form af skygge
fra bygninger eller reduceret udsigt

Jord

X

F.eks. Kortlagt jordforurening? Påvirkning

X

Byggeri i 2 etager mod syd og støjvold mod øst vil give skyggevirkning i området, men ikke gener
for eksisterende boligområder.

X

Haver til rækkehusbebyggelsen vil blive nordvendte af hensyn til støj fra motorvejen.

X

Ændret landskabsblik for eksisterende boligbebyggelse vest for Kalleruprenden.
M

Landzone
Ikke kendt eller kortlagt forurening.

af inde-/udeklima. Jordens overflade,
anvendelighed, dyrkningsværdi.
Nedsivning i jorden. Vind- eller
vanderosion.

Terrænregulering

X

større jordarbejder med overskudsjord:

X

-

flytning af jord over matrikelgrænser
eller ejendomsskel

-

flytning af jord fra landzone til byzone
eller omvendt

-

deponering af jord, herunder støjvolde

PL

Der er et kotefald på op til 8 meter fra øst mod vest.
Der må forventes en del jordarbejde i forbindelse med byggemodning.
Der etableres en jordvold mod områdets østlige afgrænsning. Såfremt der køres jord til volden
udefra, skal jorden opfylde gældende regler.

Grundvand
F.eks. Afstand til vandforsyningsanlæg/ -

N
X

boringer. Risiko for nedsivning af
forurenende stoffer.

Lokalplanområdet ligger, som hele Høje-Taastrup Kommune, i et område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD). I henhold til de statslige interesser i at sikre
grundvandsbeskyttelsen inden for OSD og indvindingsoplande , skal udvikling inden for
disse områder (herunder NFI), så vidt muligt friholdes for byudvikling.
Området er i Kommuneplan 2014 udlagt til åben lav og tæt lav boligbebyggelse samt grønt
område. Ejeren har derfor jævnfør Planlovens § 13, stk. 3 krav på, at der udarbejdes en
lokalplan, der muliggør denne anvendelse. Ejendommene kan derfor ikke friholdes for
bebyggelse eller byggeriet flyttes til anden lokalitet uden for ”Områder med særlige
drikkevandsinteresser ”.

Drikkevandsforsyning/reserver.

Området ligger indenfor Nybølle indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
Området ligger udenfor indvindingsoplande til almen vandforsyning. Nærmeste almene
vandværk er Fløng Vandværk A.M.B.A, som indvinder fra fire boringer. Den nærmeste
indvindingsboring ligger mere end 700 meter nordvest for området.
Nærmeste enkeltindvindingsboring ligger ca. 250 meter nordøst for området. Boringen
ligger på Kallerupvej 41 og har DGU nr. 207.385. Området er udpeget som både nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Det beskyttende lerlag er mellem
5-10 meter tykt, og det primære grundvandsspejl ligger mellem 6,5 og 11,5 meter under
terræn.
Den ændrede anvendelse fra landbrug til boligformål udgør samlet set ikke nogen risiko for
grundvandsressourcen.
Den fremtidige arealanvendelse vurderes derfor at være i overensstemmelse med
bestemmelserne i ” Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning
inden for OSD og indvindingsoplande uden for disse”.

Overfladevand

X

M

Området overgår fra landbrug til boligformål. Der forventes en reduktion af brugen af kemikalier i
området.

N

Området er i spildevandsplanen udlagt til område, hvor der kun kloakeres for spildevand, og hvor
regnvand derfor skal håndteres på grunden.

F.eks. udledning af organiske/uorganiske,
toksiske stoffer til søer/vandløb/grøfter/
dræn eller naboarealer

Udledning af spildevand
F.eks. mængde, betydning for recipient,
renseanlægskapacitet, betydning for
gældende spildevandsplan?

X

Hvis regnvand ikke kan håndteres inden for området alene, kan der blive behov for at ændre
spildevandsplanen, så det bliver muligt at udlede forsinket overfladevand til det nærliggende
spildevandstekniske vandløb. Et forsinkelsesbassin/sø i området kunne være en del af løsningen.

Støj og vibrationer

X

M/V

ViaTrafik har udarbejdet en støjrapport for lokalplanområdet. Projekt 15.2657, rev. 22.05.2017.
Influensvejnettet omfatter Kallerupvej, hvor der er foretaget trafiktælling, samt motorvejen hvor der
er indhentet trafiktal fra Vejdirektoratet. Beregningerne er foretaget for dagens situation samt en
fremskrivning af trafikken med generelle vækstprognoser for henholdsvis motorvejen og
Kallerupvej (10 års prognose).

Påfører den planlagte anvendelse
omgivelserne støj eller viberationer?
Er området påvirket af støj eller
viberationer fra omgivelserne? Trafikstøj,

Området beregnes med et forslag til en sluttet rækkehusbebyggelse i syd med en højde på 9,8
meter og en støjvold på 3 meter mod øst op til Kallerupvej, samt en parcelhusbebyggelse centralt i
området. Omkringliggende eksisterende bebyggelse og støjmure langs motorvejen er medtaget i
beregningerne. Der er indlagt højdekurvekort som foreligger fra ”Kort og Matrikelstyrelsen”.

jernbanetrafik, støj fra tekniske anlæg m.v.

X

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for udendørs vejstøj i boligområder er Lden 58 dB, målt
som årsmiddelværdien.
Resultatet af den foretagne støjberegning viser, at i 2026 vil alle 23 rækkehuse have et støjniveau
under 58 dB på den nordlige facade og over 58 dB på den sydlige facade. Villagrundene vil have et
støjniveau på 59-60 dB på de sydlige facader men under 58 dB på de nordlige facader.
Konklusion: De vejledende støjnormer vil være opfyldt for rækkehusenes haver mod nord.
Støjnormerne vil desuden være opfyldt for mindre arealer beliggende nord for parcelhusene. Der
skal tages højde for dette ved udlæg af byggefelter i lokalplanen.
Området syd for rækkehusene vil ikke kunne opfylde støjkravene til boligområder. Der bør således
ikke opføres boliger i områdets sydvestlige del.
Hvis støjniveauet generelt skal under grænseværdien for boligbebyggelse i hele området, vil det
være nødvendigt enten at etablere yderligere støjafskærmning langs med motorvejen og/eller
etablere afskærmning i den sydlige del af lokalplanområdet mod motorvejen i op mod 10 m højde.
Bygrænseskiltet på Kallerupvej må forventes at blive flyttet ud nord for bebyggelsen, så
hastigheden på vejen nedsættes ud for boligerne, og støjen dermed reduceres.
Af hensyn til det indendørs støjniveau i boligerne vil der skulle anvendes facadeelementer med
støjdæmpende egenskaber. Der kan tages hensyn til støjen ved disponering af rum i boligerne.

Lugt
F.eks. udledning af stoffer der giver
lugtgener. Er placeringen påvirket af
lugtgener fra omgivelserne?

X

M

Der kan forekomme lugtgener fra landbrugsdriften øst for Kallerupvej.

Trafik og Transportat
Sikkerhed/tryghed

X

ændrede trafik mønstre i form af:
fordeling af trafiktyper
Oversigtsforhold
Hastighed
Oplevelse af tryghed

X

Der skal etableres en ny overkørsel til Kallerupvej.

X

Den øgede trafik til boligområdet vil ikke give kapacitetsproblemer på Kallerupvej.

Trafikafvikling/-kapacitet

X

V

Området vil få tilkørsel fra den overordnede vej, Kallerupvej.

X

Det forventes, at byskiltet flyttes op nord for den nye bebyggelse, således at hastigheden på
Kallerupvej sænkes på strækningen.
V

Interne veje vil på strækninger forventes at få en stigning på 1,5- 2 %. Vejdirektoratets ”Håndbog i
Tilgængelighed” anbefaler højst 4-5 %.

F.eks. tilgængeligheden til området med
bil, offentlig transport, handicappede og for
cyklende og gående. Øget trafikmængde?

X

Der er ca. 4-500 meters gå-afstand til nærmeste busstop, bus 116 på Østerled.

X

Man kan cykle til Fløng og Hedehusene ad lokale stier og boligveje.

X

Der er dårlige forhold for cyklister langs Kallerupvej. Det bør overvejes at føre fortov/cykelsti helt
frem til adgangsvejen til den nye bebyggelse.

Ressourceanvendelse
Arealforbrug

X

PL

Landbrugsjord ændrer anvendelse til bymæssige formål med lav udnyttelse.

Energiforbrug

X

M

Byggeriet skal overholde gældende normer, p.t. BR 15 standard.

Vandforbrug

X

M

Haveboliger med forventet vandingsbehov af haver og fællesarealer.

Produkter, materialer, råstoffer

X

M

Ingen bemærkninger

Affald

X

M

Husholdnings- og haveaffald.

F.eks. Genanvendelse. Forøgelse af
affaldsmængde. Transport af miljøfarlige

X

Der etableres en plads med mulighed for opstilling af diverse indsamlingscontainere.

stoffer. Betydning for gældende
affaldsplan?

Sundhed
Sundhed, f.eks.
belastningsfaktorer som:
-

støj fra trafik eller tekniske anlæg
eller arrangementer/aktiviteter,
luft- og lugtforurening
stresspåvirkning.

X

PL

Støj fra omgivende veje.
Støjen på udendørs opholdsarealer nedbringes, dels ved en støjvold, dels ved at udforme
rækkehusbebyggelsen som en støjskærm, dels ved at nedsætte hastigheden på Kallerupvej.

Boligmiljø

X

PL

F.eks. Skabes der oplevelsesrige og trygge
boligmiljøer og påvirkes eksisterende

Der er ca. 800 meter cykelafstand til Super Brugsen I Fløng ad stier og fredelige veje.

boligmiljøer af planen? Planens
konsekvenser for nærområdets beboere.

Den nye bebyggelse vil betyde en indskrænkning af det åbne landområde øst for Fløng og afskære
Kallerup landsby fra åbne landarealer mod nord. Landsbyen vil miste sin beliggenhed direkte ud til
landbrugsarealer.

X

Indbyggertallet i Kallerup landsby vil blive forøget væsentligt.

Kriminalitet og tryghed?

Den nye boligbebyggelse får god adgang til naturområder og det åbne land.

Indkøbsmuligheder?

Den regionale natursti fra Baldersbrønde vil blive ført gennem området med tilslutning til
Kallerupstien.
Demografiske forhold

Nye haveboliger.

X

Ændring i form af:
Arbejdspladser
Bosætning

Friluftsliv/rekreative interesser

X

F.eks. skaber planen mulighed for

PL

X

udendørsophold, herunder leg og sport
m.v. Mulighed/adgang til rekreative

Der er relativt store, men delvist støjbelastede fællesarealer., hvor der f.eks. kan spilles bold.
Nærmeste idrætsanlæg findes ved Fløng skole. Cykelafstand 1,6-1,7 kilometer.

X

oplevelser. F.eks. boldbaner, parker mv.

Området ligger op til de rekreative grønne arealer omkring Kalleruprenden, og med adgang til
kommunens naturstinet.

Etablering/sløjfning/ændring af rekreative
stier?

Svage grupper

X

PL

Fløng skole ligger i en afstand på 1,6-1,7 kilometer. Man kan cykle ad stier og småveje til skolen.
Der ligger dagsinstitutioner i Fløng indenfor en kilometer.

Børneinstitutioner

Der udlægges handicapparkeringsplads. Ellers ingen specielle tiltag for handicappede planlagt.

Handicappede, tilgængelighed for alle?

X

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

X

M

Ikke aktuelt.

Langsigtede økonomiske
konsekvenser

X

U

Ikke væsentlige.

Erhvervsmæssige interesser

X

U

Større kundeunderlag for butikkerne på Hedehusene Hovedgade.

Øget beskæftigelse og
jobskabelse

X

U

Ikke direkte.

Jf. f.eks. Risikobekendtgørelsen.

Økonomi

