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Miljøvurdering af Kommuneplan 2017 
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1 Indledning 
Holbæk Kommune har udarbejdet Forslag til kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune.   

 

Nærværende miljøvurdering skal læses som et bilag til Forslag til kommuneplan 2017 og 

miljøvurderingens redegørelser indgår i kommuneplanforslaget.  

 

Miljøvurderingen offentliggøres i høring med samme høringsfrist som kommuneplanen. Det giver 

borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter 

høringsperioden vil Byrådet vurdere bemærkninger og ændringsforslag i forbindelse med den 

endelige vedtagelse af kommuneplanen. 

 

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune skal der udarbejdes en 

sammenfattende redegørelse for: 

 

- hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, 

- hvordan miljøvurderingen og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er 

taget i betragtning,  

- hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har 

været behandlet, og  

- hvorledes væsentlige miljøpåvirkninger af planerne påtænkes overvåget. 

 

Den sammenfattende redegørelse vil blive vedhæftet som bilag til den endeligt vedtagne 

kommuneplan. 

 

1.1 Miljøvurderingens lovgrundlag 

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov nr. 448 af 10. 

maj 2017), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der udarbejdes planer inden for fysisk 

planlægning, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, herunder anlæg der er 

oplistet på lovens bilag 1 eller 2.  

 
Forslag til kommuneplan 2017 vurderes at være omfattet af krav om miljøvurdering. I forhold til den 

gældende kommuneplan vurderes det desuden, at planforslaget sammenlagt opstiller så mange 

ændringer i hele kommunen, at lovens undtagelsesbestemmelse for miljøvurdering (§8, stk. 2) ikke 

kan træde i kraft. 
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1.2 Ikke-teknisk resume 

Tabel 1 viser hvilke miljøpåvirkninger fra rammer, der bliver belyst nærmere i miljøvurderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miljøvurderingen sker der en vurdering af 0-alternativet. 
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NYT Rammeområde 2.B27, Lille 

Grandløse 
X X   X 

NYT Rammeområde 2.B26, Boliger 

Rishøjgård 
X X  X X 

NYT Rammeområde 2B25, Holbæk Syd X X  X X 

NYT Rammeområde 6.B11, Hagested X X   X 

Rammeområde 6.B10, Mårsø X X   X 

NYT rammeområde 20.B14, Vipperød X X   X 

NYT rammeområde 12.B14 Mørkøv Nord X    X 

Landsbyafgrænsning 18.L01 Soderup X    X 

Retningslinjer for landskabelige 

udpegninger på Tuse Næs 
X     

Retningslinje for nyt aflastningsområde i 

Holbæk by 
   X  

Retningslinjer for produktionsvirksomheder   X   
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2 Forslag til kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune 
 

2.1 Planforslagets indhold  

Forslag til kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune består af følgende elementer: 

 

• Hovedstruktur (inkl. redegørelse for planforslagets forudsætninger) 

• Retningslinjer 

• Rammer 

• Beskrivelse af lokalområder  

 

Hovedstrukturen, retningslinjerne og rammerne udgør tilsammen den primære del af planforslaget 

og fastlægger på forskellig vis de overordnede rammer for kommunens fremtidige udvikling. Mere 

konkret angiver hovedstrukturen de overordnede politiske mål for den fremtidige udvikling, 

herunder bl.a. byudvikling, befolkningsprognose, erhvervsudvikling, natur og miljø samt offentlig og 

privat service. Rammerne fastlægger bestemmelser på afgrænsninger på alle kommunens 

byområder samt bestemmelser for anvendelse, bebyggelsesprocent mm., mens retningslinjerne 

fastlægger bestemmelser for administrationen og planlægningen for især det åbne land. 

 

Det er således i høj grad rammerne og retningslinjerne der har direkte betydning, når der skal 

planlægges og træffes afgørelse i konkrete sager. 

 

Forslag til kommuneplan 2017 er på mange punkter en direkte videreførelse af den gældende 

kommuneplan (inkl. kommuneplantillæg). Ændringerne i forhold til den gældende plan omfatter 

hovedsageligt følgende: 

 

• udlæg af et antal nye rammeområder til boligformål og justeringer af retningslinjer i relation 

hertil, 

• mindre tekniske ændringer i eksisterende rammeområder i byerne og generelle rammer, 

• udlæg af aflastningsområde til detailhandel i Holbæk by, 

• udpegning af områder til produktionsvirksomheder og konsekvenszoner omkring disse, 

• mindre tekniske justeringer af eksisterende retningslinjer. 

 

Flere af de ovennævnte ændringer sker på baggrund af nye muligheder i planloven samt 

tilretninger i forhold til kommuneplanlægningen og virkeligheden/den gældende lokalplanlægning.  

 

2.2 Forholdet til anden planlægning 

Forslag til kommuneplan 2017 forholder sig til relevant lovgivning og anden planlægning. Nærmere 

redegørelser herom fremgår af selve planforslaget. Helt overordnet vurderes det, at planforslaget 

er i overensstemmelse med anden planlægning og den gældende lovgivning. 
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3 Afgrænsning af miljøvurdering 
 

3.1 Metode 

Der er gennemført en miljøscoping (afgrænsning) af de emner, miljøvurderingen skal omfatte. 

Scopingen af planforslaget er foretaget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3, og den 

belyser, hvilke dele af planforslaget, der kan/vil få en væsentlig indflydelse på miljøet og hvilke 

miljøkonsekvenser, der skal belyses nærmere i denne miljøvurdering.  

 

3.2 Høring af myndigheder 

I henhold til lovens § 32 skal berørte myndigheder (både eksterne og interne) høres, inden der 

træffes afgørelse om miljøvurdering af en plan (jf. lovens § 10). I henhold til lovens § 32, stk. 2 skal 

de berørte myndigheder ligeledes høres om indholdet i miljøvurderingen (jf. lovens § 11), inden der 

tages stilling til, hvor omfattende og detaljeret vurderingen skal være.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen er følgende myndigheder blevet hørt med en 

skriftlig henvendelse: 

• Naturstyrelsen  

• Erhvervsstyrelsen 

• Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

• Slots- og Kulturstyrelsen 

• Miljøstyrelsen 

• Beredskabsstyrelsen 

• Holbæk Museum 

• Roskilde Stiftsøvrighed 

• Region Sjælland 

• Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted og Lejre kommuner 

• Danmarks Naturfredningsforening 

• FORS 

  

Der er ikke indkommet høringssvar i forhold til indholdet i miljøvurderingen. 

 

Forslag til kommuneplan 2017 omfatter ændringer, der kan have betydning for nabokommuner 

(detilhandelsplanlægning). Dette blev der gjort særskilt opmærksom på i høringsbrevet i 

forbindelse med høring af berørte myndigheder ved scoping. Ingen af nabokommunerne har 

indsendt konkrete idéer og forslag til indholdet i planforslaget og miljøvurderingen af denne. 

 

3.3 Scoping – emnemæssig afgrænsning 

Miljøscopingen er sket med udgangspunkt i en registrering af planforslagets nye/ændrede rammer 

og retningslinjer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Ved revision af gældende 

planer er det som hovedregel kun ændringer i disse, der kræver en miljøvurdering. Dog kan f.eks. 

nye/ændrede natur- og miljøbeskyttelsesinteresser betyde, at planens gennemførelse vil kunne 

medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og derfor alligevel skal miljøvurderes. Desuden skal 

miljøvurderingen ske på planforslagets niveau. Da Forslag til Kommuneplan 2017 behandler 

kommunens udvikling på et overordnet niveau, behandler miljøvurderingen også de potentielle 

miljøpåvirkninger på et overordnet niveau.  
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Holbæk Kommune er ikke bekendt med nye/ændrede natur- og miljøbeskyttelsesinteresser, som 

vil medføre et behov for miljøvurdering af de eksisterende rammeområder og retningslinjer i den 

gældende Kommuneplan 2013. Videre er det kun indholdsmæssige ændringer, der miljøvurderes. 

En ændring af navngivningen på eksisterende rammer og retningslinjer medfører i sig selv ikke nye 

rammer for fremtidige anlægstilladelser, og ændringerne bliver således ikke miljøvurderet.  

 

De nye rammeområder og retningslinjer vil blive miljøvurderet i det omfang, de fastlægger rammer 

for fremtidige anlægstilladelser og rammerne vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Holbæk Kommune vurderer, at planforslagets detaljeringsniveau ikke vil give anledning til 

etablering af overvågningsprogrammer. Det kan dog blive aktuelt at opstille sådanne i forbindelse 

med miljøvurderinger af kommende lokalplanforslag mv.  

 

Holbæk Kommune vurderer, at planforslagets detaljeringsniveau ikke vil give anledning til at 

vurdere kumulative og synergistiske effekter nærmere i nærværende miljøvurdering. Det kan blive 

relevant at vurdere effekterne nærmere i forbindelse med miljøvurderinger af kommende 

lokalplanforslag mv.  

 

Resultaterne af miljøscopingen er opsummeret i miljøvurderingens afsnit 1.2, Ikke-teknisk resume. 
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4 Miljøvurdering 
I de følgende afsnit foretages miljøvurderingen af Forslag til kommuneplan 2017. Vurderingen 

foretages på de (mulige) væsentlige miljøpåvirkninger fra de retningslinjer og rammer, der er 

oplistet i tabel 1. De pågældende retningslinjer og rammer samt ændringerne heri er beskrevet kort 

i bilag 2. 

 

Miljøvurderingen sker som nævnt på planforslagets niveau. En realisering af Kommuneplan 2017, 

herunder retningslinjer og rammer, vil i mange tilfælde forudsætte, at der forinden er udarbejdet en 

nærmere planlægning (f.eks. en lokalplan).  I forbindelse med den nærmere planlægning skal der 

som udgangspunkt foretages en ny miljøvurdering på niveauet for denne planlægning. Dette 

gælder uanset om den nærmere planlægning vedrører retningslinjer og rammer, hvis 

miljøpåvirkninger er belyst i denne miljørapport, eller ej. Yderligere kan der i særlige tilfælde blive 

behov for at der udarbejdes en VVM-redegørelse for et konkret projekt. 

 

Miljøvurderingen er struktureret efter de miljøparametre, som ifølge miljøscopingen kan/vil blive 

påvirket væsentligt af Forslag til kommuneplan 2017. Strukturen er med til at sikre, at 

miljøvurderingen bliver holdt på planforslagets niveau. 

 

4.1 Landskabelig værdi og kystlinjen, herunder visuel effekt 

 

Følgende nye udlæg ligger indenfor kystnærhedszonen: 

Rammeområde 2.B26, boliger ved Rishøjgård, Holbæk Vest 

Rammeområde 2.B25, Holbæk Syd 

Rammeområde 2.B27, Lille Grandløse 

Rammeområde 6.B10, Mårsø 

Rammeområde 6.B11, Hagested 

Rammeområde 20.B14, Vipperød 

 

Alle ovenstående områder er placeret i den mindst sårbare del af kystnærhedszonen. Alle områder 

med undtagelse af Rishøjgård er placeret bag eksisterende og i tilknytning til bymæssig 

bebyggelse og vil derfor ikke påvirke kystlinje væsentligt. Der er udarbejdet en særskilt 

redegørelse for Rishøjgård, som er vedlagt som bilag 3. 

 

Der er udover ovenstående nyudlæg indenfor kystnærhedszonen udlagt to nye områder udenfor 

kystnærhedszonen som vurderes i forhold til landskabelige værdi: 

 

Rammeområde 18.L01, Soderup: Her udvides landsbyafgrænsningen for at muliggøre byudvikling 

i tilknytning til landsbyen. Der er tale om en mindre udvidelse (huludfyldning) af eksisterende by. 

Området er beliggende udenfor landskabelige udpegninger og vurderes derfor ikke at være 

sårbart. 

 

Rammeområde 12.B14, Mørkøv nord: Her foretages et mindre rammeudlæg, ca. 2,7 ha, med 

udvidelse til boligformål. Området er beliggende udenfor landskabelige udpegninger og vurderes 

derfor ikke at være sårbart. 
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Det er herudover for alle områder vurderet, at byudviklingshensynet vejer tungest i forhold til 

landskabelige hensyn, for at sikre muligheder for vækst i de enkelte byområder. Redegørelse for 

de enkelte områder kan ses af bilag 2. 

 

Ændring af landskabelig udpegning på Tuse Næs 

 

Retningslinjekort – større sammenhængende landskaber 

Retningslinjekort – værdifulde landskaber 

 

Der er lavet en revision af den landskabelige udpegning på Tuse Næs. Revisionen har ført til at få 

områder er udtaget og flere er kommet til. Revisionen er sket i samarbejde med lokale 

repræsentanter for DN på Tuse Næs. En nærmere redegørelse herfor kan ses i bilag 2. 

 
 
4.2 Støjpåvirkninger 

Støjgener fra erhverv bliver ikke kun håndteret i forbindelse med den fysiske planlægning. 

Generne bliver også håndteret af miljølovgivningen. F.eks. kan der i forbindelse med en 

miljøgodkendelse og en eventuel VVM-tilladelse stilles krav om, at en virksomhed etablerer 

tekniske foranstaltninger for at minimere eventuelle støjgener eller at varelevering skal ske i 

bestemte tidsrum.  

 

Konsekvenszoner omkring produktionserhverv 

Retningslinje og retningslinjekort skal sikre, at der ikke i forbindelse med planlægning gives 

mulighed for luftforureningsfølsom anvendelse indenfor områder, der er påvirket af luftforurening i 

form af støv, støj, lugt mv. Hensigten er at sikre, at der ved udlæg af arealer til forureningsfølsom 

anvendelse indenfor konsekvensområderne ikke opstår miljømæssige konflikter med 

produktionsvirksomhederne.  

Udpegningen medfører ikke forøgede gener, men skal tværtimod skal udpegningerne afværge 

fremtidige miljøkonflikter. 

 

4.3 Trafikafvikling/belastning 

Rammeområde 2.B26, boliger ved Rishøjgård, Holbæk Vest 

Rammeområde 2.B25, Holbæk Syd 

 

De to boligområder kan samlet set indeholde op til ca. 1100 nye boliger (ca. 690 boliger i 

Rishøjgård og ca. 420 boliger i Holbæk Syd) i form af tæt/lav, åben/lav og enkelte punkthuse. 

Områderne er beliggende ud til overordnet vejnet og forventes således trafikbetjent af de 

overordnede veje. Der skal i forbindelse med den nærmere lokalplanlægning fastlægges hvordan 

den interne vejforsyning skal løses. Der vil i lokalplanlægningen blive stillet krav om, at den 

trafikale struktur planlægges med vægt på, at opnå fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for 

alle trafikanter. Konkret vil det i forbindelse med den videre lokalplanlægning bl.a. blive sikret, at 

der er gode stiforbindelser i området, så der er gode muligheder for bløde trafikanter, hvilket er 

med til fremme brugen af cykel og offentlig transport. 
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Området Holbæk Syd ligger med god tilgængelighed og lette tilkørselsforhold til Omfartsvejen og 

Valdemar Sejrsvej.  Området Rishøjgård ligger med god tilgængelighed til Kalundborgvej og Tuse 

Lågevej. Der er endvidere særdeles kort afstand til motorvejsnettet. 

 

Det vurderes således, at boligudlæggene ikke vil give anledning til væsentlige trafikale gener i 

forhold til trafikafvikling og belastning, da det vurderes, at det overordnede vejnet kan bære den 

øgede trafik, dog kan det komme på tale, at der på sigt bliver brug for enkelte krydsombygninger 

ved særligt trafikbelastede kryds. Dette vil blive undersøgt nærmere i forbindelse med 

lokalplanlægning. 

 

Aflastningsområde 

Kommuneplanen indeholder mulighed for et nyt aflastningsområde til store udvalgsvarebutikker. 

Området indeholder i dag allerede en væsentlig koncentration af store udvalgsvarebutikker og der 

er således med kommuneplanen hovedsageligt tale om en tilpasning til de faktiske forhold i 

området. 

 

I dag er det muligt at ankomme gående til megacentret fra de omkringliggende parcelhusområder, 

på cykel ad cykelstierne langs Stenhusvej, i bil primært fra Stenhusvej eller Omfartsvejen eller med 

offentlig transport, bus 502, 530 og 560, som kører fra Holbæk station og stopper i området langs 

Stenhusvej. Der er mellem 2 og 2,5 km mellem Holbæk Bymidte og Holbæk Megacenter. Området 

er således godt tilgængeligt for både bilister og andre trafikformer. Området er herudover 

beliggende med god tilgængelighed til motorvejen. 

 

Der skal i forbindelse med den nærmere lokalplanlægning fastlægges hvordan den interne 

vejforsyning skal løses. Der vil således i forbindelse med lokalplanlægning for inddragelse af nye 

arealer til butiksformål blive stillet krav om, at den trafikale struktur planlægges med vægt på, at 

opnå fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for alle trafikanter. 

 

Der er endvidere udarbejdet en redegørelse, der belyser konsekvenserne af udlægget ift. 

Planlovens krav. 

 

4.4 Arealforbrug 

Befolkningsudviklingen har i de senere år udvist en stigende tendens efter en årrække med 
stagnation. Fra 2013 til 2017 er der kommet ca. 2000 nye borgere til Holbæk Kommune. Tallene 
indikerer således at befolkningsudviklingen er vendt. Den positive befolkningsudvikling de senere 
år har dog ikke medført en tilsvarende markant stigning i antal opførte boliger. Vi forventer derfor, 
at der er et ’efterslæb’ fra denne periode og at vi kan forvente en øget byggeaktivitet de kommende 
år.  
 
Positive elementer, der vurderes at være med til at fortsætte denne udvikling er bl.a. gode forhold 
for pendlerne. Derudover, og nok så væsentligt, har boligbyggeriet og befolkningstilvæksten i 
hovedstaden været for opadgående i flere år. Dette har medført store prisstigninger på 
boligmarkedet i hovedstaden, og med den samtidige relativt lave prisfastsættelse af ejendomme på 
Sjælland har ført til den situation, at der er unge familier i hovedstadsområdet, for hvem realisering 
af drømmen om eget hus,- igen bedst kan ske i Holbæk.  
 

Alt i alt vurderes det, at planforslaget indeholder en boligrummelighed i overensstemmelse med 

den forventede udbygning. 
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Den samlede redegørelse for boligrummelighed fremgår af bilag 4. 

 

5 Alternativer 
Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis 

Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune ikke gennemføres, dvs. et 0-alternativ.  

 

0-alternativet betyder, at kommuneplanen ikke vedtages. Som følge deraf kan planens nye 

muligheder ikke realiseres. 0-alternativet skal indbefatte en fremskrivning af den udvikling, som må 

forventes uden det foreslående Forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune. 

 

Ved gennemførelsen af en miljøvurdering skal myndigheden om muligt også fastlægge andre, 

rimelige alternativer til planen og beskrive og vurdere miljøindvirkningen af disse. 

 

0-alternativ 

Det vurderes, at 0-alternativet til en vedtagelse af Kommuneplan 2017 hovedsageligt vil have 

negative konsekvenser. 

 

Arealforbrug 

Planforslaget udlægger nye arealer til boligformål. Der udlægges boligområder til det forbrug der 

forventes forbrugt i den 12-årige periode. 0-alternativet, dvs. at der ikke udlægges tilstrækkelige 

arealer, vil betyde at der vil blive mangle på arealer til boligformål. Det er byrådets mål at der er 

vækst i antallet af indbyggere i Holbæk Kommune, såfremt der ikke udlægges arealer til 

boligformål kan dette mål ikke nås, og der kan opstå et øget – og uhensigtsmæssigt – pres på 

kommunens byområder og eksisterende byggeri generelt. Alt i alt vurderes det således at være 

negativt, hvis de planlagte nye arealer til boligformål ikke bliver vedtaget.  

 

Landskabelig værdi og kystlinje 

Såfremt kommuneplanforslaget ikke vedtages er der en række nye boligudlæg der ikke udlægges, 

og det bliver således ikke muligt at bebygge områder til boligformål. Det vil sige den 

landbrugsmæssige arealanvendelse skal fortsætte. Det betyder, at der ikke ændres ved de 

landskabelige værdier af områderne. 

 

Støjpåvirkning 

Såfremt kommuneplanforslaget ikke vedtages, bliver der ikke udlagt konsekvenszoner omkring 

produktionsvirksomheder. Det er et lovkrav, at der udlægges konsekvenszoner, som har til hensigt 

at sikre, at der ikke i forbindelse med planlægningen gives mulighed for forureningsfølsom 

anvendelse indenfor områder der kan være påvirket af gener som støj, lugt, støv og andre 

luftbårne gener.  

Der skal ved lokalplanlægning uanset den nye udpegning tages hensyn til og sikres, at 

støjbelastede områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. Den nye udpegning er således 

med til at skærpe kommunens opmærksomhed i forhold til luftbårne gener. 

Det vurderes, at der allerede i dag tages hensyn til at afværge miljøkonflikter i forbindelse med 

planlægning. Derfor vurderes det, at miljøpåvirkningen som følge af 0-alternativet ikke er 

væsentligt anderledes end ved vedtagelse af kommuneplanforslaget. 
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Trafikafvikling/belastning 

Såfremt kommuneplanforslaget ikke vedtages er der en række nye boligudlæg der ikke udlægges, 

og det bliver således ikke muligt at bebygge områder til boligformål. Det vil sige den 

landbrugsmæssige arealanvendelse skal fortsætte. Det betyder, at der ikke ændres ved 

trafikafvikling/belastningen i områderne. Dette vil imidlertid betyde, at der ikke kan ske byudvikling 

og at kommunen ikke kan vækste. 

 

 

5 Bilag 
Bilag nr. 1: Miljøscoping 

Bilag nr. 2: Redegørelse for ændringer 

Bilag nr. 3: Redegørelse for nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest (Rishøjgård) 

Bilag nr. 4: Arealudlæg og restrummelighed for boligbyggeri 

 


