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Lokalplansforslag 2.94 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
(Lbk nr. 1225 af 25. oktober 2018 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvur-
dering, når der skal tilvejebringes planer indenfor fysisk planlægning, hvis planen fastlægger 
rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, 
eller hvis planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Planområdet i dag 
Megacenteret består i dag af flere lokalplaner med forskellige muligheder for de enkelte byg-
ninger og områder. Der er for nuværende meddelt midlertidige dispensationer til anvendelse i 
området. Disse dispensationer er på vej til at udløbe. Det gælder midlertidige dispensationer 
til henholdsvis en cafe i Biltema og fitnesscenter på Stenhusvej 50. Da det er midlertidige di-
spensationer, forudsætter det en ny lokalplanlægning, hvis disse anvendelser skal lovliggø-
res permanent. Det er herudover et ønske, at den nye planlægning skal være fremtidssikret.  

Planområdets beliggenhed og omgivelser 

Områdets placering kan ses på kortet nedenfor, og er på ca. 24 ha. Planområdet omfatter 
det i kommuneplanen udpegede område til aflastningscenter med undtagelse af Bilbyen og 
de dele af kommuneplanramme 2.C08 og 2.C10 syd for Omfartsvejen, som ikke er bebygget 
og udnyttet til butiksformål. 

Planområdet er beliggende i den sydvestlige udkant af Holbæk by ved Omfartsvejen/Sten-
husvej med god trafikal tilgængelighed. 

Screening for miljøvurdering 
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Beskrivelse af planforslaget 
Planforslagets indhold er primært følgende: 

• De eksisterende midlertidige dispensationer til café i Biltema og fitnesscenter i Megacen-
teret lovliggøres permanent. 

• I planområdet (gives mulighed for at etablere store udvalgsvarebutikker med en mindste 
butiksstørrelse på 1000 m2. Dette indebærer særligt, at der i de eksisterende butiksområ-
der øst for Stenhusvej og syd for Omfartsvejen gives mulighed for etablering af store ud-
valgsvarebutikker, og ikke kun butikker til særligt pladskrævende varegrupper. 

• Indenfor ubebyggede områder omfattet af kommuneplanramme 2.C08 og 2.C10 gives 
ligeledes mulighed for at etablere store udvalgsvarebutikker med en mindste butiksstør-
relse på 1000 m2.  
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• Mulighed for fastfood restauranter  

• Afgrænsning af muligheder for skiltning 

• Afgrænsning af muligheder for/ krav til afskærmning af affaldscontainere 

 

Retningslinjer for Megacenteret i Kommuneplan 2021 

Megacenteret er i kommuneplanen udlagt til aflastningscenter for bymidten. Det betyder, at 
der i Megacenteret kan indplaceres store butikker, dvs. butikker som ikke naturligt kan ind-
placeres eller hører til i bymidten. 

For at sikre at der ikke er en uhensigtsmæssig konkurrence imellem Holbæk bymidte og Hol-
bæk Megacenter, er der fastsat en rollefordeling mellem de to områder. I bymidten kan der 
være mindre butikker, specialbutikker, dagligvarehandel og byliv. I Megacenteret kan der 
være store udvalgsvarebutikker (herunder særlig pladskrævende varegrupper) samt restau-
rations- og serviceerhverv, hvor en god trafikal tilgængelighed for biler er afgørende. Det er 
endvidere muligt at etablere servicefunktioner i form af cafeteria og salg af fastfood mv. 

Der er i dag én dagligvarebutik i Holbæk Megacenter. Dagligvarebutikken har det nærlig-
gende boligområde som kundegrundlag. For at fastholde rollefordelingen mellem bymidten 
og Megacenteret, er der i henhold til kommuneplanen ikke mulighed for at lokalplanlægge for 
flere dagligvarebutikker i området. 

 

 

  

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  Planforslaget er omfattet af bilag 2 i lov om miljø-
vurdering af planer og programmer. 

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en 
vurdering af, om planer og programmer kan få en 
væsentlig indvirkning på miljøet, når disse 

1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger 
anvendelsen af mindre områder på lokalt plan el-
ler angiver mindre ændringer i sådanne planer el-
ler programmer eller 
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Konklusion Forslag til lokalplan nr. 2.94 vurderes på baggrund af denne 
screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på mil-
jøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om mil-
jøvurdering af planer, da: 

- Området er et eksisterende butiksområde (aflast-
ningscenter), som er beliggende ud til overordnet vej-
net. Etablering af nye butikker indenfor området kan 
generere mere trafik. Samlet set vurderes lokalpla-
nens muligheder dog ikke at give anledning til væ-
sentligt mere trafik. 

- Der er registreret to jordforureninger indenfor områ-
det. Jordforureningerne er beliggende indenfor eksi-
sterende bebygget område, som er i anvendelse til 
detailhandel. Lokalplanens muligheder vurderes ikke 
at være til hindring for evt. oprensning ift jordforure-
ning. 

- Lokalplanen indeholder krav til udformning og skala af 
ny bebyggelse, så ny bebyggelse tilpasses det om-
kringliggende bymiljø. 

2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige an-
lægstilladelser og kan forventes at få væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

Efter § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger an-
vendelsen af et mindre område på lokalt plan el-
ler alene medfører mindre ændringer i forhold til 
den gældende planlægning dog kun miljøvurde-
res, hvis de må antages at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet.  

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  Efter § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger an-
vendelsen af et mindre område på lokalt plan el-
ler alene medfører mindre ændringer i forhold til 
den gældende planlægning kun miljøvurderes, 
hvis de må antages at kunne få en væsentlig ind-
virkning på miljøet. 
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- Der er ikke andre særlige bindinger eller interesser, 
der vurderes at give anledning til miljøvurdering. 

 

Høring af myndigheder 
internt  

Miljøscreeningen har været i teknisk høring ved relevante 
myndigheder i Holbæk Kommune. 

 

Øvrige eksterne myndig-
heder 

Der vurderes ikke at være øvrige berørte myndigheder.  
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Screening 

 

 

Planforslaget eller 
programmets ind-
virkning på miljøet 

 

 

 

 

 

Miljøparametre 
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Bemærkninger 
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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   Del af lokalplanområdet syd for Om-
fartsvejen og øst for Stenhusvej er 
omfattet af område 03 Allerup i land-
skabsplanen. Området er i landskabs-
planen beskrevet med følgende nøgle-
karakteristika: sammensathed, tekni-
ske anlæg, bynært, byudvikling. 

Området i lokalplansforslaget er et ek-
sisterende butiksområde, som er be-
bygget. Der vurderes ikke at være no-
gen særlig trussel mod landskabet.  

Lokalplanområdet er ikke omfattet af 
udpegede landskabsinteresser. 

  

2 Grønne områder Plan, TRIN 
(Bestiller) 

X   Planforslaget vurderes ikke at udgøre 
en væsentlig påvirkning af eksiste-
rende grønne områder, og udlægger 
ikke ny grøn struktur. 
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3 Arkitektonisk udtryk Plan, Byg X   Udformning og skalaen af ny bebyg-
gelse skal tilpasses det omkringlig-
gende bymiljø.  

  

4 Kystlinjen, herunder 
visuel effekt 

Plan X   Området er beliggende indenfor kyst-
nærhedszonen. Eksisterende og frem-
tidigt byggeri vil ikke påvirke kystland-
skabet, da det er beliggende bag ved 
eksisterende bymæssig bebyggelse. 

  

5 Landskabets geo-
logi 

Plan X   Der er ikke særlige geologiske formati-
oner indenfor området, 

  

6 Lys og/eller reflek-
sion 

Plan 

BYG 

X   Planforslagets muligheder vurderes 
ikke at medføre en væsentlig øget lys-
forurening. Regler for skiltning skal 
sikres i lokalplanen. 

  

7 Oplag, materialer, 
maskiner. 

Plan, VEJ, 
Byg (Land-
zone) 

X   Der må forventes byggeaktivitet i for-
bindelse med opførelse af nyt byggeri. 
Aktivitet, som i begrænset omfang vil 
kunne genere de nære omgivelser. 

  

8 Landbrugsinteres-
ser 

Plan 
(Landbrug) 

X   Planområdet er ikke omfattet af sær-
ligt værdifuldt landbrugsområde. 

  

9 Lavbundsjorder Plan X   Planforslagets muligheder vurderes 
ikke at udgøre en væsentlig påvirkning 
af potentielle vådområder eller udpe-
gede lavbundsjorder. 

  

10 Råstofinteresser Plan, virk-
som-hed 

X   Der er ingen råstofinteresser indenfor 
området.  

  

11 Skovbyggelinje, 
herunder visuel effekt 

 X   Området er ikke omfattet af skovbyg-
gelinje. 
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Befolkningens 
sundhed / sikkerhed 

       

12 Indendørs støj på-
virkninger 

Plan, Virk-
som-hed, 
Byg 

X   Nybyggeri skal opfylde gældende regler 
ift. bygningsreglement mv.  

Holbæk Kommune gør opmærksom på 
opsætning af evt. ventilation/varmepum-
per afskærmes og leve 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, Byg X   Planforslagene kobler sig op på de eksi-
sterende tilkørselsforhold til Megacente-
ret. 

Der vil være krav til etablering af handi-
cap-parkeringspladser iht. gældende byg-
ningsreglement. 

 

  

14 Friluftsliv og rekre-
ative interesser 

Plan, TRIN 
(Bestiller), 
Byg 

X   Planforslaget medfører ikke ændringer i 
rekreative interesser og muligheder. 

  

15 Begrænsninger og 
gener overfor befolk-
ningen  

Plan X   Planforslaget vurderes ikke at medføre 
særlige begrænsninger eller gener overfor 
befolkningen. 

  

16 Sundhedstilstan-
den 

Plan X   Der er ikke kendskab til forhold i planen, 
som skulle udgøre midlertidig eller perma-
nent sundhedsrisiko for befolkningen. 

  

17 Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

Beredskab, 
Plan, Byg 

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

Nyt byggeri eller ændret anvendelse skal 
leve op til gældende bygningsreglement. 
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18 Ulykker  Beredskab, 
Plan, Byg 

X   Der vurderes ikke som følge af planforsla-
gets muligheder at medføre en forøget ri-
siko for ulykker generelt. 

Evt. ændring i indsatstaktiske forhold 
håndteres ved nybyggeri eller ændret an-
vendelse 

  

Natur        

19 Dyreliv Natur X   Planområdet grænser ikke op til naturom-
råder.  

Der vurderes ikke at være naturinteresser 
indenfor området, og planforslaget vurde-
res ikke at påvirke dyre-og planteliv. 

  

20 Planteliv Natur X   Planområdet grænser ikke op til naturom-
råder.  

Der vurderes ikke at være naturinteresser 
indenfor området, og planforslaget vurde-
res ikke at påvirke dyre- og planteliv. 

  

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

Natur X   Der vurderes ikke at være bilag 4 arter in-
denfor området. Der forventes ingen på-
virkning 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. 7,4 km. fra planområ-
det. 

  

23 Spredningskorri-
dorer 

Natur X   Planområdet grænser ikke op til naturom-
råder.  

Der vurderes ikke at være naturinteresser 
indenfor området, og planforslaget vurde-
res ikke at påvirke dyre- og plantelivets 
mulighed for spredning. 

  

24 Naturbeskyttelse Natur X   Der er indenfor området ingen §3-regi-
streringer jf. Naturbeskyttelsesloven. 
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25 Skovrejsning 
og/eller skovnedlæg-
gelse, fredskov 

Natur X   Planforslaget medfører ikke etablering af 
ny skov eller fjernelse af eksisterende 
skov. 

 

  

26 Søbeskyttelses-
linje og/eller åbeskyt-
telseslinje 

Natur X   Området et ikke omfattet af søbeskyttel-
seslinjen og/eller åbeskyttelseslinjen. 

  

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. 

  

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. 

Virksomhed gør opmærksom på at bygge 
og anlægsarbejder skal finde sted efter 
retningslinjerne i forskrift for bygge og an-
lægsarbejder. 

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/tilladelser-og-
bevillinger/midlertidige-aktiviteter/ 

  

29 Jordforurening, 
jordhåndtering og flyt-
ning 

Jord X   Der er registreret to jordforureninger in-
denfor området, jf. konfliktrapport. 

Jordforureningerne er beliggende indenfor 
eks. bebygget område, som er i anven-
delse til detailhandel.  

Lokalplanens muligheder vurderes ikke at 
være til hindring for evt. oprensning. 

  

mailto:virksomhed@holb.dk
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
https://holbaek.dk/erhverv/tilladelser-og-bevillinger/midlertidige-aktiviteter/
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30 Risiko for jordforu-
rening 

Jord X   Planforslagets muligheder vurderes ikke 
at medføre en øget risiko for forurening. 

  

Vand        

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

Natur, Hol-
bæk Forsy-
ning 

X   Lokalplanområdet er allerede bebygget 
og, veje og p-pladser er anlagt. Lokalpla-
nens muligheder vurderes ikke at give an-
ledning til en væsentlig forøgelse af over-
fladevand. 

  

32 Udledning af spil-
devand 

Spildevan, 
Holbæk 
Forsyning, 

virksom-
hed 

X   Spildevand ledes til Holbæk centralrense-
anlæg 

  

33 Grundvandsfor-
hold 

Grundvand X   Området er omfattet af drikkevandsinte-
resser, men ikke særlige drikkevandsinte-
resser. 

De nye muligheder lokalplansforslaget in-
deholder, vurderes ikke at udgøre en trus-
sel mod grundvandet.  

  

34 Risiko for grund-
vandsforurening 

Grundvand X   De nye muligheder lokalplansforslaget in-
deholder, vurderes ikke at udgøre en trus-
sel mod grundvandet. 

  

Trafik        
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35 Trafikafvikling / be-
lastning 

Trafik og 
anlæg 

X   Området ligger ud til overordnet vejnet og 
er godt vejforsynet.  

Området er et eksisterende butiksområde. 
Lokalplanen muliggør ny anvendelse af 
eksisterende butikker, og etablering af 
nye butikker i et begrænset omfang. Sam-
let set vurderes lokalplanens muligheder 
ikke at give anledning til væsentligt mere 
trafik.  

Kommunens vejmyndighed er opmærk-
somme på den trafikale udvikling på Sten-
husvej, og vil derfor påbegynde analyser 
af, hvordan strækningen kan forbedres, 
som vil være en løbende proces. 

  

36 Trafikstøj Trafik og 
anlæg 

X   Samlet set vurderes lokalplanens mulig-
heder ikke at give anledning til væsentligt 
mere trafik og trafikstøj. 

  

37 Emissioner fra 
eks. trafik til og fra 
området? 

Trafik og 
anlæg, 
Plan 

X   Planforslagets muligheder vurderes ikke 
at medføre en væsentlig forøgelse af 
emissioner som følge af øget trafik. 

  

38 Energiforbrug (tra-
fik) 

Trafik og 
anlæg 

X   Planforslagets muligheder vurderes ikke 
at medføre en væsentlig forøgelse af 
emissioner som følge af øget energifor-
brug. 

  

39 Trafiksikkerhed Trafik og 
anlæg 

X   Planforslagets muligheder vurderes ikke 
at udgøre nogen væsentlig fare for trafik-
sikkerheden. 

  

Kulturarv        

40 Kulturhistorisk 
værdi, herunder kul-
turmiljøer 

Plan, Byg, 
Holbæk 
museum 

X   Området er primært et eksisterende de-
tailhandelsområde, og er ikke udpeget 
som særligt beskyttet kulturmiljø.  

 

  

41 Kirker herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt. 

Plan X   Planområdet er ikke omfattet af kirkebyg-
gelinjer eller kirkeomgivelser. 
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42 Fredede eller be-
varingsværdige byg-
ninger  

Plan, Byg, 
Holbæk 
museum 

X   Der er ikke fredede eller bevaringsvær-
dige bygninger indenfor lokalplanområdet. 

  

43 Fortidsminder og 
arkæologi  

Plan, Hol-
bæk mu-
seum 

X   Der er registreret to ikke-fredede fortids-
minder indenfor området. 

  

Ressourcer og af-
fald 

       

44 Arealforbrug Plan X   Planforslaget udnytter eksisterende areal-
reservation i kommuneplanen. 

  

45 Energiforbrug Plan X   Planforslagets muligheder kan give anled-
ning til øget forbrug af energi. Påvirknin-
gen vurderes dog ikke at udgøre en væ-
sentlig forøgelse. 

  

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

X   Området vandforsynes af FORS A/S 

Eksisterende vandværk vurderes at 
kunne honorere evt. kapacitetsudvidelse. 

  

47 Produktion, mate-
rialer og råstoffer 

Plan X      

48 Kemikalier, miljø-
fremmende stoffer 

Plan X      

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

virksom-
hed 

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

  

Sammenfatning        
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  46   Forslag til lokalplan nr. 2.94 vurderes på 
baggrund af denne screening ikke at 
kunne få en væsentlig indvirkning på mil-
jøet og vurderes derfor ikke at være om-
fattet af krav om miljøvurdering af planer, 
da: 

- Området er et eksisterende butiks-
område (aflastningscenter), som 
er beliggende ud til overordnet vej-
net. Etablering af nye butikker in-
denfor området kan generere 
mere trafik. Samlet set vurderes 
lokalplanens muligheder dog ikke 
at give anledning til væsentligt 
mere trafik.  

- Der er registreret to jordforurenin-
ger indenfor området. Jordforure-
ningerne er beliggende indenfor 
eksisterende bebygget område, 
som er i anvendelse til detailhan-
del. Lokalplanens muligheder vur-
deres ikke at være til hindring for 
evt. oprensning ift jordforurening. 

- Lokalplanen indeholder krav til ud-
formning og skala af ny bebyg-
gelse, så ny bebyggelse tilpasses 
det omkringliggende bymiljø. 

- Der er ikke andre særlige bindin-
ger eller interesser, der vurderes 
at give anledning til miljøvurdering. 

  

 


