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Forslag til kommuneplantillæg 20 og lokalplansforslag 2.92 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 1225 af 25. oktober 
2018 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebrin-
ges planer indenfor fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige an-
læg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker 
et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Planområdet i dag 
Området omfatter delområde A i gældende lokalplan 2.67, og omfatter matriklerne 1 arm, 
1aro, 1arr, 1arp, 1arq, del af 1ua, 42, 43, Ladegården Holbæk Jorder. 

Beskrivelse af planforslagene 
Holbæk Kommunalbestyrelse har på mødet den 15. maj 2019 besluttet at igangsætte ny 
kommune- og lokalplanlægning for Sportsbyen. Dette for at muliggøre udvidede anvendel-
sesmuligheder i Sportsbyen i form af liberalt erhverv og kontorerhverv indenfor et afgræn-
sede byggefelt beliggende indenfor matrikel 43, som vist på kortet nedenfor, og kun på eta-
ger over stue-etagen, dvs. på 1.-3. sal. Stueetagerne skal fortsat have anvendelser, der 
fremgår af lokalplan 2.67 for Sportsbyen, dvs. anvendelser, der har en tilknytning til idræt, 
sundhed eller kultur. 

Lokalplansforslaget er et tillæg til gældende lokalplan 2.67. 

 

Screening for miljøvurdering 

PLAN OG BYG 

Dato: 7. oktober 2019 

Sagsb.: Jørgen Rasmussen 

Sagsnr.:  

Dir.tlf.: 72361512 

E-mail: plan@holb.dk 
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Konklusion Holbæk Kommune vurderer, at planforslagene ikke er omfat-
tet af lovens krav om miljøvurdering, da planforslagene alene 
fastsætter anvendelsen af et lokalt område og ikke danner 
grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

Dato for mv-høringsfrist 
internt  

30. september 2019 

Dato for mv-høringsfrist 
af øvrige myndigheder 

Der vurderes ikke at være øvrige berørte myndigheder. 

 

  

Lovgrundlag & 

Indledende screening  

Ja  Nej Bemærkninger 

Er planforslaget eller pro-
grammet omfattet af Lov 
om miljøvurdering af pla-
ner og programmer, bilag 
1 og/eller 2? 

(§8, stk. 1., nr. 1) 

 X  

Kan planforslaget eller pro-
grammet påvirke et inter-
nationalt beskyttelsesom-
råde væsentligt? 

(§8, stk. 1, nr. 2) 

 X  

Fastlægger planforslaget i 
øvrigt rammer for fremti-
dige anlægstilladelser 

(§8, stk. 2, nr. 2) 

X  . 
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Screening 

 

 

Planforslaget eller 
programmets ind-
virkning på miljøet 

 

 

 

 

 

Miljøparametre 
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Begrundelser for vurdering, henvisning til 
hvorledes vurdering allerede indgår, ek-
sempelvis andre planer, lovgivning mv. 
og/eller uddybning af, hvad der bør vurde-
res nærmere. 
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Bymiljø & landskab        

1 Landskabelig værdi, 
herunder visuel effekt 

Plan X   Lokalplantillæg og kommuneplantillæg 
skal muliggøre anvendelse til kontorer-
hverv og liberalt erhverv i et afgrænset 
byggefelt beliggende syd for fodboldsta-
dion. Der vil med planforslagene ikke 
blive mulighed for at bygge højere/mere 
end gældende lokalplan muliggør (dog 
ændres på maks. etageantal), og en frem-
tidig bygning vil ikke blive højere end eksi-
sterende hovedbygning til Sportsbyen. 

Der vurderes på denne baggrund ikke at 
være nogen væsentlig ændring i den 
landskabelige/visuelle påvirkning af det 
omgivende landskab, som gældende 
plangrundlag muliggør. 

 

  

2 Grønne områder Plan, TRIN 
(Bestiller) 

X   Planforslagene ændrer ikke på den eksi-
sterende og planlagte grønne struktur. 
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3 Arkitektonisk udtryk Plan X   Planforslagene ændrer ikke på arkitekto-
niske krav til bygningers udformning, som 
er gældende i lokalplan 2.67. 

 

  

4 Kystlinjen, herunder 
visuel effekt 

Plan X   Området er beliggende indenfor kystnær-
hedszonen. Der er ingen væsentlig æn-
dring i forhold til gældende plangrundlag, 
da der ikke muliggøres højere byggeri 
med tillægget. Det muliggjorte byggeri vil 
ikke påvirke kystlandskabet, da det er be-
liggende bag ved eksisterende bymæssig 
bebyggelse.  

  

5 Landskabets geo-
logi 

Plan X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

6 Lys og/eller reflek-
sion 

Plan 

BYG 

X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

7 Oplag, materialer, 
maskiner. 

Plan, VEJ, 
(Landzone) 

X   Der må forventes byggeaktivitet i forbin-
delse med opførelse af nyt byggeri. Aktivi-
tet, som i begrænset omfang vil kunne ge-
nere de nære omgivelser. 

Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

 

 

  

8 Landbrugsinteres-
ser 

Plan 
(Landbrug) 

X   Der er ikke som følge af planforslagene 
begrænsninger i nuværende eller fremti-
dig landbrugsdrift. 

  

9 Lavbundsjorder plan X   Området er ikke lavbundsjord.   
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10 Råstofinteresser Plan, virk-
som-hed 

X   Planområdet er ikke udpeget som råstof-
interesseområde.  

I det omfang der skal bruges råstoffer til 
byggeriet, så undersøg om der i kommu-
nen er projekter der genererer overskuds-
jord, grus, brokker eller andet der med 
fordel kan genanvendes i nye byggepro-
jekter, i stedet for at der skal indhentes 
jomfruelige materialer.    

 

  

11 Skovbyggelinje, 
herunder visuel effekt 

 X   Planområdet er ikke omfattet af skovbyg-
gelinje. 

  

Befolkningens 
sundhed / sikkerhed 

       

12 Indendørs støj på-
virkninger 

Plan, Virk-
som-hed 

X   Nybyggeri skal opfylde gældende regler 
ift. bygningsreglement mv. 

Holbæk Kommune gør opmærksom på 
opsætning af evt. ventilation/varmepum-
per indkapsles og lever op til miljøstyrel-
sens støjgrænser og at de opsættes med 
størst mulig hensyntagen til naboer. 

Energistyrelsen har udarbejdet en vejled-
ning hertil - https://ens.dk/ansvarsomraa-
der/varme/stoejberegner-varmepumper  

 

  

13 Svage grupper 
f.eks. handicappede  

 

Plan X   Planforslagene kobler sig op på de eksi-
sterende parkerings-, sti- og tilkørselsfor-
hold til Sportsbyen. Lokalplansforslaget vil 
muliggøre parkering indenfor restarealer i 
byggefelt 1 i gældende lokalplan 2.67, 
hvilket bl.a. muliggør, at der kan etableres 
handicap p-pladser tættere på bygnin-
gerne. 

  

14 Friluftsliv og rekre-
ative interesser 

Plan, TRIN 
(Bestiller) 

X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper
https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper
https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper
https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper
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15 Begrænsninger og 
gener overfor befolk-
ningen  

Plan X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

16 Sundhedstilstan-
den 

Plan X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

17 Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

Beredskab, 
Plan 

X   Der er ikke kendskab til forhold i planen 
som skulle udgøre en risiko i forhold til 
brand, eksplosion, giftpåvirkning mv. 

  

18 Ulykker  Beredskab, 
Plan 

X   Der vurderes ikke som følge af det fær-
dige anlæg at medføre en forøget risiko 
for ulykker generelt. 

  

Natur        

19 Dyreliv Natur X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

20 Planteliv Natur X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

21 Sjældne, udryddel-
sestruede el. fredede 
dyr, planter el. natur-
typer 

Natur X   Der er ikke fundet bilag 4 arter indenfor 
området. Der forventes ingen påvirkning 
af beskyttede arter direkte eller indirekte.  

  

22 Internationale na-
turbeskyttelsesområ-
der dvs. habitatområ-
der og fuglebeskyttel-
sesområder 

Natur X   Ikke omfattet af international beskyttelse. 

Nærmeste Natura 2000 område er Udby 
Vig beliggende ca. 6,7 km. fra planområ-
det. 

  

23 Spredningskorri-
dorer 

Natur X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 
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24 Naturbeskyttelse Natur X   Der er indenfor området ingen §3-regi-
streringer jf. Naturbeskyttelsesloven. 

  

25 Skovrejsning 
og/eller skovnedlæg-
gelse, fredskov 

Natur X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

26 Søbeskyttelses-
linje og/eller åbeskyt-
telseslinje 

Natur X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

Forurening         

27 Lugt Virksom-
hed 

X   Der må forventes byggeaktivitet i forbin-
delse med opførelse af nyt byggeri. Aktivi-
tet, som i begrænset omfang vil kunne ge-
nere de nære omgivelser. 

Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 
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28 Støjbelastning og 
vibrationer 

Virksom-
hed 

X   Der må forventes byggeaktivitet i forbin-
delse med opførelse af nyt byggeri. Aktivi-
tet, som i begrænset omfang vil kunne ge-
nere de nære omgivelser. 

Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

Virksomhed gør opmærksom på at bygge 
og anlægsarbejder skal finde sted efter 
retningslinjerne i forskrift for bygge og an-
lægsarbejder - https://holbaek.dk/me-
dia/12190707/forskrift-for-bygge-og-anla-
egsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf 

Såfremt at arbejdet ikke kan finde sted in-
den for forskriftens bestemmelser er der 
mulighed for at søge om dispensation hos 
virksomhed@holb.dk  

Hvis der skal nedknuses materiale i for-
bindelse med byggeriet skal aktiviteten 
anmeldes - https://holbaek.dk/erhverv/til-
ladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktivi-
teter/ 

 

  

29 Jordforurening, 
jordhåndtering og flyt-
ning 

Jord X   Region Sjælland har ikke registreret op-
lysninger om forurening eller mulighed for 
forurening på de arealer der er omfattet af 
lokalplanen 

  

30 Risiko for jordforu-
rening 

Jord X   Planforslaget vurderes ikke at medføre 
nogen forøget risiko for jordforurening 

  

Vand        

31 Overfladevand, 
herunder påvirknin-
gerne af søer, vand-
løb og vådområder 

Natur, Hol-
bæk Forsy-
ning 

X   Overfladevand håndteres indenfor lokal-
planområdet. 

  

32 Udledning af spil-
devand 

Spildevan, 
Holbæk 
Forsyning, 

virksom-
hed 

X   Spildevand ledes til Holbæk centralrense-
anlæg. 

  

https://holbaek.dk/media/12190707/forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf
https://holbaek.dk/media/12190707/forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf
https://holbaek.dk/media/12190707/forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf
https://holbaek.dk/media/12190707/forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf
https://holbaek.dk/media/12190707/forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf
https://holbaek.dk/media/12190707/forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejder-i-holbaek-kommune.pdf
mailto:virksomhed@holb.dk
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
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33 Grundvandsfor-
hold 

Grundvand X   Arealet er ikke udlagt som område med 
særlige drikkevandsinteresser.Planområ-
det er i et område med drikkevandsinte-
resser. Der er ingen vandværksboringer i 
umiddelbar nærhed af lokalplanområdet 
og nærmeste indvindingsopland ligger 
mere end 500 meter øst for planområdet. 

  

34 Risiko for grund-
vandsforurening 

Grundvand X   Mulighed for flere anvendelser til kontor-
formål og liberalt erhverv vurderes ikke at 
udgøre nogen særlig grundvandstruende 
risiko. 

  

Trafik        

35 Trafikafvikling / be-
lastning 

Trafik og 
anlæg 

X   Der må forventes byggeaktivitet i forbin-
delse med opførelse af nyt byggeri. Aktivi-
tet, som i begrænset omfang vil kunne ge-
nere de nære omgivelser. 

Vejadgang til området sker fra Omfartsve-
jen. 

Blød trafik har adgang fra Skagerakvej. 

Planforslagene forventes ikke at generere 
væsentligt mere trafik end der vil være i 
forvejen som følge af de muligheder, der 
indgår i gældende lokalplan 2.67. 

  

36 Trafikstøj Trafik og 
anlæg 

X   Som ovenfor.   

37 Emissioner fra 
eks. trafik til og fra 
området? 

Trafik og 
anlæg, 
Plan 

X   Planforslagene forventes ikke at generere 
væsentligt mere emision end der vil være 
i forvejen som følge af de muligheder, der 
indgår i gældende lokalplan 2.67. 

  

38 Energiforbrug (tra-
fik) 

Trafik og 
anlæg 

X   Som ovenfor.   

39 Trafiksikkerhed Trafik og 
anlæg 

X   Plangrundlaget vurderes ikke at medføre 
en øget risiko for trafiksikkerheden. Veja-
dgang til området sker fra Omfartsvejen. 
Blød trafik har adgang fra Skagerakvej. 
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Kulturarv        

40 Kulturhistorisk 
værdi, herunder kul-
turmiljøer 

Plan, Hol-
bæk mu-
seum 

X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

41 Kirker herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt. 

Plan X   Planforslaget vil ikke medføre byggeri in-
den for kirkeomgivelser og/eller kirkeind-
sigtslinjer. 

  

42 Fredede eller be-
varingsværdige byg-
ninger  

Plan, Hol-
bæk mu-
seum 

X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plan-grundlag. 

  

43 Fortidsminder og 
arkæologi  

Plan, Hol-
bæk mu-
seum 

X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

Ressourcer og af-
fald 

       

44 Arealforbrug Plan X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

45 Energiforbrug Plan X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

46 Vandforbrug Plan, Hol-
bæk  For-
syning, 
Grundvand 

X   Ingen væsentlig ændring i forhold til gæl-
dende plangrundlag. 

  

47 Produktion, mate-
rialer og råstoffer 

Plan X      

48 Kemikalier, miljø-
fremmende stoffer 

Plan X      
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49 Affald og genbrug Plan, spil-
devand, 
Holbæk 
forsyning, 

virksom-
hed 

X   Affald skal håndteres iht. HK’s dagrenova-
tions- og erhvervsaffalds regulativer. 

  

Sammenfatning        

  X   Holbæk Kommune vurderer, at planforsla-
gene ikke er omfattet af lovens krav om 
miljøvurdering, da planforslagene alene 
fastsætter anvendelsen af et lokalt om-
råde og ikke danner grundlag for anlæg 
m.v., der vurderes til at få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

  

 


