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OFFENTLIG FREMLÆGGELSE

1.

OFFENTLIG FREMLÆGGELSE

Naturstyrelsen Roskilde offentliggør hermed:





Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport
VVM-redegørelse
Ikke-teknisk resumé
Udkast til VVM-tilladelse

Materialet er offentligt fremlagt i 8 uger fra tirsdag den 15. november 2011 til onsdag
den 11. januar 2012, og annonceres i Hillerød Posten, Allerød Nyt, Rudersdal Avis og
Det Grønne Område.
Materialet kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk og på Plansystem.dk
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget kan disse sendes eller mailes til
nedenstående med angivelse af journalnummer NST-131-00110:
Naturstyrelsen Roskilde,
Ny Østergade 7-11,
4000 Roskilde,
Mail: ros@nst.dk.
Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg, miljørapport og VVMredegørelsen skal være Naturstyrelsen Roskilde i hænde senest den 11. januar 2012 for
at indgå i den endelige vurdering af om projektet kan gennemføres efter VVM-reglerne.

1.1

VVM-processen

1.1.1
Indkaldelse af ideer og forslag
Naturstyrelsen Roskilde har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen.
Hovedformålet med den første offentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelse
af VVM-redegørelsens indhold.
VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og
dels til de eventuelt indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver behandlet.
Indkaldelse af ideer og forslag blev igangsat med annoncer i Hillerød Posten, Allerød
Nyt, Rudersdal Avis og Det Grønne Område den 16. maj 2011 og ideoplæg på Naturstyrelsens hjemmeside.
Ved udløbet af idéfasen den 14. juni 2011, var der ikke indkommet ideer og forslag.
1.1.2
Den videre proces
Naturstyrelsen har i samarbejde med Atkins, på vegne af Banedanmark, udfærdiget
dette forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, ikke-teknisk
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resumé, miljøvurdering samt udkast til VVM-tilladelse. Forslaget skal sendes i offentlig
høring i mindst 8 uger.
Når den 2. offentlighedsfase af nævnte forslag er afsluttet, vil indkomne bemærkninger
blive behandlet af Naturstyrelsen Roskilde. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en
sammenfattende redegørelse, som sendes til udtalelse i Hillerød, Allerød, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk kommuner. Herefter beslutter Naturstyrelsen Roskilde om et endeligt
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt VVM-tilladelse skal udstedes og dermed give det planmæssige grundlag for, at Signalprogrammet kan realiseres.
Kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen kan efter udstedelse påklages til Natur- og
Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bruger-interesser inden for arealanvendelsen, jf.
planlovens §§ 58 og 59.

1.2

Læsevejledning

Denne publikations materiale består af; et forslag til kommuneplantillæg med retningslinjer og planredegørelse for kommunerne: Hillerød, Allerød, Rudersdal og LyngbyTaarbæk, en VVM-redegørelse med et ikke-teknisk resumé og en VVM-tilladelse.
Den sammenfattende vurdering af projektets miljøkonsekvenser kan læses i det ikketekniske resumé.
VVM-redegørelsen indeholder selve beskrivelsen af projektet og en vurdering af miljøkonsekvenserne ved det ansøgte. I VVM-redegørelsen kan indgå undersøgelser tilvejebragt for at belyse specielle forhold eller den kan bygge på indhentede oplysninger,
bygherre har tilvejebragt i forbindelse med ansøgningen og udarbejdelsen af VVMredegørelsen og VVM-tilladelsen fra fx udkast til Natura 2000 planer, Miljøportalen
m.fl.

4

BANEDANMARKS SIGNALPROGRAM
S-BANESTRÆKNINGEN LYNGBY - HILLERØD
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG

2.

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG

2.1

Hvad er VVM

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse
nr. 1515 af 15/12/2010.
I henhold til planlovens § 11g må enkeltanlæg ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt
retningslinjer i kommuneplanen gennem udstedelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.
Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af
virkningerne på miljøet, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for
at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger forud for den endelige realisering af projektet.
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på:





Mennesker, fauna og flora
Jordbund, vand, luft, klima og landskab
Materielle goder og kulturarv
Samspillet mellem disse faktorer

VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser,
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om
projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til
kommuneplanen.
Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøministeriet imidlertid opgaven. Det gælder
bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning, eller anlæg som kræver planlægning i mere end to kommuner. Her vil VVM og
plankompetencen overgå til Miljøministeriet og varetages af de lokale landsdelscentre i
enten Miljøstyrelsen eller Naturstyrelsen.
Et VVM-pligtigt anlægsprojekt skal have en VVM-tilladelse baseret på en gennemført
VVM procedure. VVM-tilladelsen giver bygherre ret til at gennemfører projektet. Når
VVM-proceduren er afsluttet og der er udstedt de nødvendige retningslinjer i kommuneplantillægget, kan VVM-tilladelsen gives.

2.2

Hvad er et kommuneplantillæg

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Med et
kommuneplantillæg kan bestemmelser, som retningslinjer og rammer, i kommuneplanen justeres og ændres, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan.
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Kommunalbestyrelsen har bl.a. ansvaret for den sammenfattende arealplanlægning,
som udmøntes i en kommuneplan. I kommuneplanen fastlægges Kommunalbestyrelsens politik for byernes udvikling og udvikling på kommunens øvrige områder. Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen bl.a. gennem udstedelse af retningslinjer og rammer.
Kommuneplanen skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om planlægning,
lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009, Planloven, indeholde retningslinjer for alle
de emner, der fremgår af planlovens kommuneplankatalog (§ 11a) og ledsages af en
redegørelse (§ 11 e) ofte kaldet en planredegørelse i VVM-sammenhæng. De centrale
emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og beskyttelsesinteresser i det åbne land.
Ved udstedelse af et kommuneplantillæg indgår, ud over retningslinjer og rammer,
også en planredegørelse.

2.3

Hvad er Miljøvurdering

I henhold til Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer,
lovbekendtgørelse nr. 936 af d. 24/09/2009, miljøvurderingsloven, skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes. Ved
miljøvurdering forstås primært udarbejdelse af en miljørapport med de oplysninger,
der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 1, inddragelse af offentligheden og tage hensyn til miljørapporten.
Formålet med en miljøvurdering er at sikre, at miljøhensyn integreres i projektet under
udarbejdelsen af planen eller programmet og, at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau.
En miljørapport skal omhandle de forhold, der er beskrevet i § 7 i miljøvurderingsloven. De særlige krav, der er indeholdt i miljøvurderingsloven, men ikke i VVMreglerne, omhandler væsentligst:








En beskrivelse af planens/programmets formål og forbindelser med andre relevante planer
Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens miljømæssige påvirkninger
Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen - både i idefasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderingen) og inden der træffes endelig afgørelse om planen
Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere direkte henvist til, at vurderingerne skal relateres til internationale beskyttelsesmål og -regler, herunder især EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og plante- og dyrearter.
Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og
menneskers sundhed.
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Der er ikke særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af
sammenfald med kravene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport.

3.
3.1

REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG
Baggrund

Folketinget har ved trafikforlig af 29. januar 2009, ”Grøn Transportpolitik”, besluttet at
etablere et nyt signalsystem på Banedanmarks net, der lever op til de fælles europæiske
standarder. Udskiftningen af det gamle signalsystem og etablering af det nye signalsystem kaldes ”Signalprogrammet”. Signalprogrammet omfatter hele det danske netværk
dvs. både fjernbanen og S-banen.
En udskiftning af de gamle signaler er en nødvendig investering for at sikre en højere
regularitet i jernbanedriften i fremtiden. Det nye signalprogram vil bl.a. medføre højere
sikkerhed, mere effektiv drift, bedre passagerinformation og mulighed for fuldautomatisk drift på S-banen og fjernbanen.
Ved at udskifte signalsystemet vil strækningshastigheden kunne hæves på blandt andet
hovedstrækningen nord for Hobro og mellem Lyngby og Hillerød på S-banen.
Banedanmark er bygherre og projektansvarlig og vil også fremover stå for driften af det
nye signalsystem.
Signalprogrammet for S-banen forventes idriftsat strækningsvist efter nedenstående
udrulningsplan. Det bemærkes, at udrulningsplanen kan ændre sig i en dialog med den
valgte leverandør.
Udrulning af Signalprogrammet indenfor hele S-banen
Periode for udrulning
Strækning
2014
Hillerød-Jægersborg
2016
Frederikssund-Enghave, Høje
Taastrup - Enghave
2018
Køge-Vesterport
2020
Farum-Vesterport, Ny EllebjergHellerup, HellerupKlampenborg, HellerupJægersborg
Tabel 1. Udrulning af det nye signalprogram indenfor hele S-banen med periode og strækningsangivelse.

3.2

Signalprogram S-banen Lyngby – Hillerød

Det nye signalsystem adskiller sig fra det eksisterende signalsystem på S-banen ved at
den fremtidige kommunikation mellem tog og skinner sker via radiokommunikation og
ikke som i dag som ved signalafgivning til lokomotivføreren.
Nedenstående to figurer viser forskellen.
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Eksisterende signalsystem på S-banen:

Fremtidige signalsystem på S-banen:

Signalprogrammet medfører en totaludskiftning af eksisterende signalanlæg bl.a. sikringsanlæg, togkontrol-system, samt bygninger til teknisk udstyr og nedtagning af et
større antal teknikbygninger og master.
På strækningen Lyngby – Hillerød fjernes 10 bygninger, som erstattes at 1 ny bygning
på ca. 36 m2 syd for Hillerød Station og 4 nye relæhytter på Lyngby, Holte, Birkerød og
Allerød stationer på mellem 20 og 30 m2 alle med en maksimal højde på 3m.
Ca. 75 signalmaster fjernes. Der opstilles ca. 75 antennemaster med en højde på ca. 5
m. Når antennen er placeret oven på masten har antennemasten en samlet højde på
6,10 m. Selve antennen måler 10x8x4 cm. Antennemasterne placeres med 6-800 meters mellemrum.
Endvidere bortskaffes en række forskellige relæer, overflødige kabler og kabelrender
langs banestrækningen.
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Det tekniske anlæg og udstyr der fjernes, bliver taget ned indenfor perioden 20152021.

3.3

Projektet er VVM pligtigt

Naturstyrelsen Roskilde har den 22. marts 2011 modtaget Banedanmarks VVManmeldelse vedrørende etablering af signalprogrammet på S-banestrækningen LyngbyHillerød. Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1 med
baggrund i nedenstående rapport:
Signalprogrammet, S-banen Lyngby – Hillerød, VVM-screening, udarbejdet af Banedanmark i april 20111).
Det er Naturstyrelsens vurdering, at projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 1510 af
15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen), bilag 2, pkt. 14, jf. bilag 1 pkt.
24 om ændring af et jernbaneanlæg. På baggrund af VVM-screeningen blev projektet
fundet VVM-pligtigt pga. øget støjpåvirkning som følge af den øgede toghastighed og
evt. indirekte påvirkninger af nærliggende naturområder. Dette blev meddelt Banedanmark den 4. maj 2011.
I dette tilfælde, hvor staten er bygherre, vil Naturstyrelsen være miljømyndighed, jf. §
11, stk. 5 nr. 1). Dette betyder, at VVM og plankompetencen, med udarbejdelse af kommuneplantillæg, overgår til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen varetager således kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser.
En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Naturstyrelsens accept.
3.3.1 VVM-tilladelse
På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsens miljøvurderingssafsnit 3 og 4 har
Naturstyrelsen Roskilde udarbejdet et udkast til en VVM-tilladelse der sikrer, at de
miljømæssige påvirkninger af projektet ikke er væsentlige.
Udkast til VVM-tilladelsen offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg
og VVM-redegørelse. VVM tilladelsen udstedes umiddelbart efter Naturstyrelsen Roskilde har udstedt endeligt kommuneplantillæg.

3.4

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Da kommuneplantillægget foranlediger ændringer til kommuneplanen, skal kommuneplantillægget i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurderes. Miljørapporten er vedlagt dette kommuneplantillæg.

3.5

Forhold til øvrig planlægning

3.5.1
Fingerplan 2007 og Regional udviklings plan
Den regionale udviklingsplan 2008 for Region Hovedstaden omfatter bl.a. forhold
vedr. støj og trafik, hvor dette projekt bidrager til at indfri målsætningerne, når afvær-
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geforanstaltningerne vedr. støj inddrages. I Miljøministeriets Landsplandirektiv for
Hovedstadsområdet, Fingerplan 2007, § 22f. (nyt spor Holte-Hillerød) og § 22i. (ny
station), vil de nævnte reservationer ikke blive påvirket af dette projekt og i øvrigt vurderes selvstændigt efter VVM-reglerne.
3.5.2 Kommuneplan 2009
Med kommuneplantillæggene for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
kommuner tilføres en ny retningslinje, der muliggør projektet i overensstemmelse med
VVM-redegørelsen. S-banestrækningen Lyngby-Hillerød er i dag enten omfattet af
selvstændige rammer (ofte omkring stationerne) eller øvrige, generelle rammer for det
åbne land eller ikke omfattet af en ramme. Afgrænsningen af de eksisterende rammeområder ændres ikke og der udlægges ikke nye rammer, hvor der i dag ikke er en ramme.
I det åbne land i landzone ligger flere rammebelagte, rekreative områder langs eller
nær baneterrænet. Formålet for de fleste af disse rammer er sport, golf og kolonihaver.
Flere rammer er grønne områder eller naturområder, men er ikke udlagt som støjfølsomme områder, og derfor er der ikke fundet en begrundelse for afværgeforanstaltninger. Se endvidere afsnit 3.6.6 om støj samt afsnit 1.4, 3.1 og 5 i VVM-redegørelsen.
Hillerød Kommuneplan 2009
Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne for
Hillerød Kommuneplan, afsnit 5.6 ”Støjende anlæg”. Begrundelsen herfor er, at der
ikke udlægges nye arealer og der tilbydes afværgeforanstaltninger i VVM-redegørelsens
afsnit 5 til afhjælpning af støjgener.
I redegørelsen til afsnit 4.4 i kommuneplanen fremgår det, at Hillerød Kommune skal
”respektere en mulig fremtidig S-togsstation mellem Hillerød og Allerød.” Dette kommuneplantillæg vil ikke ændre på denne fremtidige mulighed.
Hillerød station er omfattet af ramme 1T1, figur 1, teknisk anlæg, baneanlæg. Da der
ifølge rammen må opføres de til områdets drift nødvendige bygninger, vurderes opsætning af antennemaster at være i overensstemmelse med gældende ramme. Rammen
vurderes ikke at skulle ændres. Arealet ligger i byzone.
På baneterrænet i kommunen, der ikke er omfattet af rammer, vil placering af en teknikerbygning på ca. 36 m2 ved Hillerød Omformerstation (jf. VVM-redegørelse afsnit 1.2.)
og antennemaster ske inden for banearealet og vurderes derfor at være i overensstemmelse med anvendelsen.
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Figur 1. Beliggenhed af eksisterende ramme, 1T1*.

Allerød Kommuneplan 2009
Med dette kommuneplantillæg vil der ikke blive ændret på retningslinje 5.4.1 for en evt.
fremtidig station mellem Hillerød og Allerød.
Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med retningslinje 5.4.5.
vedr. eksisterende jernbane samt retningslinje 5.5.1 og 5.5.3 vedr. støj. Begrundelsen
herfor er, at der ikke udlægges nye arealer og der tilbydes afværgeforanstaltninger i
VVM-redegørelsens afsnit 5 til afhjælpning af støjgener. Kortet i tilknytning til retningslinjerne for støj, afsnit 5.5, erstattes fsva. arealet omkring jernbanen med de nye
støjkort fra VVM-redegørelsen, bilag 3.
Inden for ramme LS.C.01, der bl.a. omfatter de stationsnære arealer omkring Allerød
Station, placeres en relæhytte på mellem 20-30 m2 og en højde på max. 3 m (jf. VVMredegørelsens afsnit 1.2.). Denne vurderes at være i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne for rammen, figur 2. Dermed vurderes rammen og de nedenfor
angivne bestemmelser ikke at skulle ændres. Arealet ligger i byzone.
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Figur 2. Beliggenhed af eksisterende ramme, LS.C.01*.




LS.C.01* - En maksimal bebyggelsesprocent på 110.
LS.C.01* - En maksimal bygningshøjde på 13 meter.

Resten af baneterrænet er omfattet af tilstødende rammer med andet hovedformål,
som berøres ved opsætning af nye antennemaster: LS.T.01, LS.BE.02, LS.E.02,
LS.C.02, Ll.B.01, SK.R.01, SK.E.01/Ll.B.08, Bl.B.10, SK.E.02, Ll.L.01/SK.L.01, BL.L.01,
BL.L.02, BL.L.04, BL.M.02, Bl.B.15, Bl.E.3, Bl.E.6 og BL.R.04, BL.R.05, BL.R.06. For
disse rammer vurderes opsætningen af antennemaster ikke at medføre en ændring af
dem.
Rudersdal Kommuneplan 2009
Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne for
Rudersdal Kommuneplan, herunder retningslinjer for ”Kollektiv trafik” og ”Støjforebyggelse”, når der ikke udlægges nye arealer og der tilbydes afværgeforanstaltninger i
VVM-redegørelsens afsnit 5 til afhjælpning af støjgener. Arealet omkring baneterrænet
er udlagt som ”areal med risiko for støjbelastning fra trafik og erhverv”.
Inden for hver af rammene Bi.T2 (byzone), figur 3, og Ho.T2 (landzone), figur 4, skal
placeres en relæhytte på mellem 20-30 m2 og en højde på max. 3 m (jf. VVMredegørelsens afsnit 1.2.). Bi.T2 er udlagt til ”Jernbaneareal”, der bl.a. omfatter de stationsnære arealer omkring Birkerød Station, og omfatter ”Jernbaneanlæg med tilhørende stationsbygning, driftsbygninger og tekniske anlæg med maksimalt mulighed for
2 etager”.
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Figur 3. Beliggenhed af eksisterende ramme, Bi.T2*.

Ho.T2, der omfatter Holte Station m.m., kan bl.a. anvendes til ” Station med tilhørende
funktioner….”. Endvidere er det i mindre udstrækning tilladt at indrette nærmere angivne erhverv og offentlige institutioner samt enkelte boliger, med specifik angivelse
om ”. Ingen yderligere bygninger undtagen til drift som jernbanedriften og dertil knyttede funktioner”. Området skal overføres til byzone. Placering af relæhytter i de to
rammer vurderes at være i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

Figur 4. Beliggenhed af eksisterende ramme, Ho.T2*.

Resten af baneterrænet er omfattet af tilstødende rammer med andet hovedformål,
som berøres ved opsætning af nye antennemaster: Ho.R5, Ho.R6, Ho.C1, Ho. B8,
Ho.B3, Ho.D4, Bs.R.4, Bs.R5, Bs.B5, Ru.R1, Ru.B2, Bi.B12, Bi.B16, Bi.B17, Bi.B59,
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Bi.C4, BI.R.13, Bi.R14, Bi.R15, Bi.R19, Bi.R23, Bi.D8, Bi.E7. For disse rammer vurderes
opsætningen af antennemaster ikke at medføre en ændring af dem.
Lyngby-Taarbæk Kommuneplan 2009
Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne for
Lyngby-Taarbæk Kommuneplan, herunder retningslinjer for ”Kollektiv trafikanlæg”,
”Friluftsanlæg” og ”Støj i landzone”, når der ikke udlægges nye arealer og der tilbydes
afværgeforanstaltninger i VVM-redegørelsens afsnit 5 til afhjælpning af støjgener.
På Lyngby Station skal placeres en relæhytte på mellem 20-30 m2 og en højde på max.
3 m (jf. VVM-redegørelsens afsnit 1.2.). Stationerne og resten af baneterrænet i kommunen er ikke omfattet af rammer. Placeringen af relæhytten og antennemaster vil ske
inden for banearealet og vurderes derfor at være i overensstemmelse med anvendelsen.
Stationsarealet ligger i byzone.
Andre udpegninger
I hver af de 4 kommuneplaner er der bl.a. udpegninger for biologiske-, friluftsmæssige, geologiske-, kulturhistoriske- og landskabelige interesser, som støder op til baneterrænet. Projektet vurderes ikke at være i strid med disse udpegninger, idet de er udpeget
i forhold til den eksisterende bane med de nødvendige tekniske installationer. Projektet
medfører ikke en udbygning af baneterrænet, og opsætningen af antennemaster har
ikke en sådan en karakter, at det forringer eller umuliggør en realisering af disse udpegninger, når det samtidig afvejes imod fordelene ved at få en moderne, effektiv kollektiv trafik.
3.5.3 Lokalplaner
Allerød Kommune: Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 273 (21/4-1999), ”Allerød Stationsområde“, fastlægger anvendelsen til offentlige formål med henblik på stationsområde.
Allerød Kommune har vurderet, at projektet er i overensstemmelse med gældende lokalplan.
Øvrige lokalplaner, der støder op til baneterrænet for S-banestrækningen vil ikke blive
berørt af projektet, hvorfor Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner har vurderet, at der ikke kræves ændring af de tilstødende lokalplaner som følge af
projektet eller udarbejdelse af ny(e) lokalplan(-er).

3.6

Øvrige bindinger

3.6.1 Fredninger
De nærmeste fredede områder ses af nedenstående tabel 2:
Fredet område:
Mølleådalen
Bagsværd- og Lyngby Søer
Ermelundskilen
Wesselsminde, Geelskov, Tyvekrogen
Furesøparken
Dumpedalen
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Birkerød Kirke
Høvelte, Sandholm, Sjælsmark
Stavnsholt Kilen, Forslag
Allerød Sø og Kattehale Mose samt Naturmosaik, Kattehale Mose, Forslag
Allerød Hytter og Sortemosen
Holmene Hillerød
Tabel 2. Fredede områder i nærhed til S-banestrækningen mellem Lyngby – Hillerød.

Jernbanestrækningen Lyngby-Hillerød er en del af Nordbanen, der blev etableret i
1864 og gjort elektrisk i årene 1963-1968. De fredningsformål angivet i fredningerne,
der omfatter friholdelse for tekniske anlæg eller landskabelige hensyn, må der på fredningstidspunktet være taget hensyn til banen og de installationer, der har været nødvendige for dens drift. På baneterrænet er der i dag køreledningsanlæg med en højde på
ca. 7m og yderligere opsætning af nye antennemaster (se bilag 2) vurderes derfor ikke
at have negativ indflydelse på fredningerne. Se mere herom i pkt. 3.6.6 og i VVMredegørelsens afsnit 3 samt bilag 4.
Derfor vurderes det samlet set, at opsætning af master samt mindre tekniske anlæg
som en teknikbygning og 4 relæhytter, ikke strider mod fredningsformålene og de hensyn, som de skal varetage.
3.6.2 Naturbeskyttelseslovens § 3
Ifølge afsnit 3 samt bilag 4 til VVM-redegørelsen er angivet ca. 82 beskyttede naturområder primært sø og mose, primært beliggende inden for fredede områder. Herudover
krydses nogle beskyttede vandløb. Eftersom baneterrænet ikke udvides, berøres områderne ikke direkte. Opførelsen af antennemaster vil foregå på baneterrænet, som et
lille indgreb, hvorfor områderne ikke påvirkes i anlægsfasen.
Den samlede vurdering er, at de beskyttede naturarealer og vandløb ikke påvirkes. Se
endvidere afsnit 3.6.4 om fugle, padder m.v. tilknyttet beskyttede naturområder.
3.6.3 Fredsskov
Som omtalt ovenover, vil opsætning af antennemaster foregå på eksisterende baneterræn, der ikke udvides. Fredskovsbelagte arealer påvirkes derfor ikke af projektet. At
skovene er levested for beskyttede arter behandles i afsnit 3.6.4. Fredskov er omtalt
nærmere i VVM-redegørelsens afsnit 3, bilag 4.
3.6.4 Natura 2000 områder
De nærmeste Natura 2000 områder er følgende:
Min. afstand til projektområde:

Natura 2000 områder:
Område 123: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (habitatområde),
Område 109: Furesø med Vaserne og Farum
Sø (fuglebeskyttelsesområde)
Område 121: Kattehale Mose
Område 191: Nedre Mølleådal
Område 251: Jægersborg Dyrehave
Område 117: Gribskov (habitatområde),
Område 108: Gribskov (fuglebeskyttelsesom15

0 km
Ca. 0,3 km
Ca. 2,2 km
Ca. 2,6 km
Ca. 2,1 km
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råde)
Tabel 3. Nærmeste Natura 2000-områder indenfor S-banestrækningen Lyngby – Hillerød.

Ovenover er gengivet afstande til de nærmeste Natura 2000-områder indenfor en afstand af ca. 2,5 km fra S-banen. Bilag 4 til VVM-redegørelsen, gengiver kun Natura
2000-områder inden for en afstand af 500 meter fra S-banen, dvs. tabellens første to
rækker er de Natura 2000-områder, der er vurderet på i Bilag 4 til VVM-redegørelsen,
da det er vurderet usandsynligt med al rimelighed, at Natura 2000-områder beliggende
længere væk end 500 meter, bliver negativt påvirket direkte eller indirekte, når der som
i dette projekt ikke er tale om udvidelse af baneterræn og opsætning af tekniske anlæg
(antennemaster og teknikbygning/hytte) sker på eksisterende baneterræn.
Jf. naturtyperne på udpegningsgrundlaget for de to habitatområder (område 121 og
123), se bilag 4, vurderes der ikke at ske en negativ påvirkning, hverken direkte eller
indirekte, af dem. Det er i dag primært bøgeskov på muldbund (habitatnaturtype 9130)
og elle- og askeskov (habitatnaturtype 91E0), der støder op til baneterrænet. Få steder
ligger mindre rigkær (habitatnaturtype 7230) i forbindelse med elle- og askeskoven.
Andre habitatnaturtyper ligger med en afstand på mere end ca. 100 m fra baneterrænet. Den visuelle påvirkning, der er omtalt i afsnit 3.6.7., vurderes ikke at være væsentlig og en evt. kvælstofdeponering er ikke aktuel, da S-banens togdrift er elektrificeret. I
anlægsfasen vil arbejdet blive foretaget inden for eksisterende baneterræn, og vil ikke
medfører ændring af vandafledning fx ved opsætning af antennemaster, hvorfor der
ikke sker en påvirkning.
3.6.5 Bilag IV-arter og fugle
Som beskrevet i bilag 4 til VVM-redegørelsen forefindes flere strengt beskyttede arter
fra habitatdirektivets bilag IV2) på eller i nærheden af baneterrænet og primært i forbindelse med eksisterende, nærliggende beskyttede naturområder (§ 3-områder). Fiskearter på udpegningsgrundlaget for habitatområderne er dog ikke medtaget, men de
vandhuller og søer som de lever i, inkl. Lys skivevandkalv, vurderes ikke at blive påvirket af projektet, se også afsnit 3.6.2.
Stor Vandsalamander og Spidssnuet frø er også tilknyttet vandhuller og søer, men kan
søge føde uden for biotoperne. Disse arter finder ikke deres føde på baneterrænet,
hvorfor det synes usandsynligt, at de bliver påvirket af projektet. Ligeledes gælder for
de 3 kærguldsmede, der dog godt kunne tænkes at fouragere nær baneterrænet. Guldsmede er hurtige og reagerer på bevægelser, hvorfor det vurderes at være minimalt,
hvad angår større kollision med togene som følge af øget hastighed, når banen har været der længe.
Langs projektområdet er der ved konkrete feltundersøger blevet registreret 7 arter flagermus. Da baneterrænet ikke ændres og der ikke fældes træer eller fjernes større bygninger, hvor flagermus kan opholde sig, vil projektets påvirkninger primært omfatte
konsekvenserne af den øgede hastighed ift. flagermusarternes brug af baneterrænet
som fourageringsområde og kollision med tog. Feltundersøgelserne viser, at visse af
flagermusarterne bruger det lysåbne baneterræn til at søge føde4), 5), men den ”økologiske funktionalitet” ændres ikke som følge af projektet. Således, på trods af opsætning af
antennemaster, vurderes projektet ikke at have en væsentlig indflydelse herpå.
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Projektet medfører øget toghastighed men ikke flere tog. Undersøgelser for øget hastighed på veje kan medføre øget kollision og dermed øget dødelighed5). Når flagermus
orienterer sig ved ekko, der kastets tilbage og skaber et billede3), vurderes det med al
sandsynlighed, at flagermusene er i stand til at ”se” togene og forholde sig til ledningsmaster også med den øget hastighed. Dødeligheden antages derfor ikke at være væsentlig større og ikke i nævneværdig grad at have indflydelse på flagermusarternes ”økologiske funktionalitet”. Baneterrænet som struktur i landskabet er uændret, og er en faktor, der kan tale imod øget dødelighed.
Markfirben kan muligvis yngle og færdes på baneterrænet4), men eftersom baneterrænet fortsat holdes lysåbent, vurderes der ikke at være aktiviteter, som øget toghastighed, der kan være til skade for arten. Dette er vurderet ud fra, at der ikke vil være flere
toge på skinnerne.
Andre arter end ovennævnte, som er omfattet af artsbekendtgørelsen6) vurderes med
samme begrundelser ikke at blive negativt påvirket.
Det er vurderet, at projektet ikke i anlægsfasen eller efter gennemførelsen af projektet
har en negativ påvirkning på dyrenes yngle og rastesteder, herunder overvintringssteder. Med vurderingen er den ”økologiske funktionalitet” i det store hele upåvirket og
intakt. Dette på baggrund af, at baneterrænet sandsynligvis ikke benyttes til yngle- og
rasteområder, men i de tilfælde de bruges, benyttes til at søge føde. Yderligere påvirker
eller ændre projektet ikke de tilstødende beskyttede naturområder eller ændre nævneværdigt selve baneterrænet. Opsætning af antennemaster er meget kortvarig (ca. 1 dag
pr. mast) og medfører ikke større gravearbejder, der påvirker det omkringliggende miljø.
For fugle fra artsbekendtgørelsen6) samt Rørhøg og Plettet rørvagtel vil projektet ikke
medføre forstyrrelser, der har skadelig virkning for arterne eller bestandene. Rørhøg og
Plettet rørvagtel yngler og fouragerer nær søer og vådområder og åbne arealer som
marker. Den øgede støjpåvirkning som følge af den øgede toghastighed vurderes ikke at
påvirke Rørhøg og Plettet rørvagtel, da der er tale om en moderat stigning i støjniveauet og der i forvejen er støj fra S-banen. Endelig er det ikke kendt at de to arter yngler
nær banen.
Dette er yderligere beskrevet i VVM redegørelsens afsnit 3 og 5 samt bilag 4.
3.6.6 Støj
I VVM-redegørelsens afsnit 1.4, 3 og 5 samt bilag 3 er støjpåvirkningen fra projektet
beskrevet og vurderet og afværgeforanstaltninger anført. Projektet vil således have positive og negative konsekvenser som følge af den øgede hastighed. Ca. 52 boliger får en
øget støjbelastning, da grænseværdien på 64 dB overskrides. For udlagte støjfølsomme
rekreative og naturområder er grænseværdien på 59 dB, men de rekreative områder
langs baneterrænet er sportsområder med en støjgrænse på 64 dB og kun enkelte er
naturområder, der dog ikke samtidig er udlagt som støjfølsomme områder.
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Med de beskrevne afværgeforanstaltninger, vurderes Banedanmarks tilbud om støjisolering at være tilstrækkeligt og vil kunne afværge støjgenerne for beboerne indendørs.
Det vurderes urealistisk og ude af proportioner at kræve opsætning af støjskærme langs
hele baneterrænet i byområderne for at minimere støjen for midlertidige opholdssteder
som haver og rekreative områder og i landområde for støjfølsomme naturområder.
Størstedelen af banen går i dag gennem byområder. Den største støjpåvirkning ved
projektet vil være gennem det åbne land, hvor hastigheden er størst.
Projektets positive effekt er fjernelsen af den markante ”ga-da-gung-lyd”, der udgør en
væsentlig støjbelastning.
Det vurderes derfor samlet, at projektets samfundsmæssige gevinster ved de nye signalsystemer som sikkerhed, regelmæssighed og betjening af en stor skare af befolkningens transportbehov, overstiger hensynet til en mindre øget støjbelastning langs baneterrænets åbne og grønne arealer.
3.6.7 Visuelle forhold
Som beskrevet i afsnit 1.2. opsættes ca. 75 antennemaster med næsten samme højde
som eksisterende kørestrømsmaster med ca. 6-800 meters mellemrum langs banen.
Lige så mange (ca. 75) signalmaster nedtages. Antennemasterne er beskrevet og vist på
bilag 2. Antennemasterne er essentielle for projektet, og de vil være synlige på baneterrænet. Det vurderes dog ikke at have en negativ indvirkning på banens fremtræden i
det åbne land, naturområder eller rekreative områder. S-banen virker i forvejen som et
linjeelement, der er tydeligt i landskabet. Endvidere er antennemasternes dimensioner
mere slanke i forhold til eksisterende kørestrømsmaster. Store dele af S-banen går gennem byer og byområder, hvor der i forvejen er mange andre tekniske elementer og høje
bygninger. Antennemasterne falder derfor visuelt ind i baneomgivelserne.
I forhold til planlægningen for nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”, vurderes de
visuelle påvirkninger som indirekte, da banen ligger uden for nationalparkområdet og
desuden som minimale visuelle påvirkninger, eftersom antennemasterne vil indgå i det
eksisterende banetekniske udseende.
Vedr. teknikerbygningen og de 4 relæhytter vil de blive placeret på baneterrænet ved
stationerne, hvor der i forvejen er lign. bygninger. Det lille antal yderligere tekniske
anlæg vil ikke skille sig ud fra den eksisterende bygningsmasse relateret til stationerne.
Samlet set vil der være færre bygninger, når projektet er færdigt.
3.6.8 Igangværende planlægning
Sideløbende med denne VVM-proces er lokalplan 2-302A ” For Borupgård Erhvervsområde”, Allerød Kommune ved at blive vedtaget. Lokalplanen støder op til baneterrænet. Da det er et erhvervsområde i byzone, vurderes projektet ikke at have indflydelse
på lokalplanforslaget.
Planlægningen og afgrænsningen af nationalparken ”Kongernes Nordsjælland” er endnu ikke afsluttet. En del af det forslåede parkområde ved Lille Hestehave, nær Store
Dyrehave, støder op til baneterrænet, som ikke forventes ændret. Når der ikke sker
ændringer af det eksisterende areal og terræn, vurderes dette projekt ikke at påvirke
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den kommende nationalpark bortset fra en mindre visuel påvirkning, som følge af opsætning af flere antennemaster, se afsnit 3.6.7.
På baggrund af ’Aftale om trafik for 2007’ af 26. oktober 2006 har Banedanmark planlagt fornyelse på de væsentligste dele af den ca. 30 km. lange S-banestrækning Svanemøllen – Hillerød med bl.a. nyt spor. Arbejdet gennemføres for at forebygge hastighedsnedsættelser og reduceret drift på strækningen. Der skal selvstændigt udarbejdes
en VVM for dette projekt, som igangsættes senere end nærværende projekt. Det er
endnu ikke endeligt afklaret, om der skal arbejdes videre med et nyt spor eller ombygning af sporanlægget på Hillerød Station alene.
Signalprogrammet, som dette projekt vedrører, vil indgår i ovenstående projekt. Ovenstående projekt kan medføre ændringer ift. dette projekt. Sådanne ændringer vil så
indgå i ovenstående projekt og deraf følgende vurderinger ift. VVM-reglerne.
Resten af S-banen indgår også i Signalprogrammet, hvor det gamle signalsystem udskiftes. Dette er blevet VVM-screenet tidligere. For den resterende del af signalprogrammet på S-banen, der ikke vedrører denne VVM, vil udskiftningen af signalsystemer påbegyndes ca. 2 år senere end dette projekt1), der forventes påbegyndt i 2014.
Naturstyrelsen har den 17. september 2011 et forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse for projektet ”Rent vand i Mølleå systemet” i offentlig høring. En del af projektområdet, hvor S-banestrækningen krydser Mølleåen mellem Vejlesø og Søllerød sø,
er der et geografisk sammenfald mellem de to projekter. Naturstyrelsen Roskilde har
vurder, at den øgede vandgennemstrømning, som projektet medfører, ikke har en væsentlig påvirkning på dette projekt.

3.7

Tilladelser og godkendelser

Dette projekt forudsætter ikke, at Banedanmark har særskilte byggetilladelser eller
gravetilladelser til opsætning af antennemaster, relæ- og teknikbygninger på Banedanmarks arealer.
Opsætning af antennemaster vil på dele af strækningen kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje og evt. inden for fortidsmindelinje, kirkebyggelinje,
og sø-beskyttelseslinje. Dette er Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk
kommuner indstillet på at meddele.
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4.

KOMMUNEPLANTILLÆG

Fremtidige planforhold:

4.1

Retningslinjer og rammer

Retningslinje1
Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg for Hillerød, Allerød, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk kommuner muliggøres udskiftningen af signalsystemet på Sbanestrækningen Lyngby-Hillerød (også kaldet Signalprogrammet) i overensstemmelse
med planlovens § 11 g om VVM-pligtige anlæg og § 11a stk. 1 nr. 4). Retningslinjen gælder for projektområdet, som det fremgår af figur 5.

Figur 5. Oversigt over projektområde, hvor retningslinje og VVM-redegørelsen gælder for. Projektområdet går fra matr. 218a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby til Matr. Nr. 59a Hillerød markjorder.

Retningslinje2
Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg vil støjkortene 1-10 fsva. arealet omkring
S-banestrækningen Lyngby-Hillerød, fra bilag 3 til VVM-redegørelsen, være gældende
for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Figur 6-9 er en sammenfatning af støjkortene 1-10 fra bilag 3 til VVM-redegørelsen.
Støjkortene fra bilag 3 til VVM-redegørelsen erstatter eller ligger for grund for kortene
til retningslinjerne for støj, afsnit 5.5 for Allerød Kommuneplan, afsnit om støjforebyggelse i Rudersdal Kommuneplan og afsnit 5.6 for Hillerød Kommune.
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Rammer
Signalprogrammet Lyngby-Hillerød kan etableres inden for gældende rammer til Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuneplaner og medfører ikke ændring
af eksisterende rammer.

Figur 6. Oversigt over støjkort for Hillerød Kommune, jf. støjkort fra VVM-redegørelsens bilag 3.
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Figur 7. Oversigt over støjkort for Allerød Kommune, jf. støjkort fra VVM-redegørelsens bilag 3.
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Figur 8. Oversigt over støjkort for Rudersdal Kommune, jf. støjkort fra VVM-redegørelsens bilag 3.
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Figur 9. Oversigt over støjkort for Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. støjkort fra VVM-redegørelsens
bilag 3.
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5.

KLAGEVEJLEDNING

Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted # dato i Hillerød Posten, Allerød Nyt, Rudersdal Avis og Det Grønne Område.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som
e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og
gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
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6.
6.1

MILJØRAPPORT
Indledning

Miljørapporten er reguleret i miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 936 af
24/09/2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Miljørapporten er en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige alternativer.
Rapportens omfang og detaljeringsgrad er fastlagt efter høring af andre myndigheder,
hvis områder berøres af planforslaget. Dette afsnit i kommuneplantillægget udgør miljørapporten. Afsnittet suppleres af den faglige uddybning i VVM-redegørelsen.

6.2

Beskrivelse og vurdering

I VVM-redegørelsen er gennemført en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og alternativer til projektet.
Planens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at relatere sig til støj som følge af øget
toghastighed på strækningen. I VVM-tilladelsen er der på baggrund af VVMredegørelsens viste støjpåvirkning af boliger, afsnit 1.4, fremsat vilkår om støjdæmpende tiltag gennem Banedanmarks Støjpulje, der nedbringer støjpåvirkiningen i boligerne.
En beskrivelse af afværgeforanstaltninger og alternativer er kort beskrevet i afsnit 5 og
2 i VVM-redegørelsen.
Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelse.

6.3

Berørte myndigheder

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer for projektet er Hillerød,
Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner hørt som berørte myndigheder.

6.4

Overvågningsprogram

Naturstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som forventet ved
udarbejdelse af miljørapporten.
Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden ud over den
overvågning som kommunerne allerede i dag udfører ifbm. naturområder og støjpåvirkede arealer.
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1) Signalprogrammet, S-banen Lyngby – Hillerød, VVM-screening, udarbejdet af Banedanmark i april 2011
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3) Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og
planlægning. Søgaard, B. & Asferg, T., 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 635.
4) Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder, Videncentret
for Landbrug og Miljøministeriet, 2011.
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