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1. I - Høring om ideer og forslag til planerne for Kriegers Flak havvindmøllepark og transformatorstation syd for Taastrup - PMU
Sagstype: Åben
Type:
Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 13/11497

Sagsfremstilling
I forbindelse med planlægningen af en større havvindmøllepark vest for Møn, er der behov for
samtidig at planlægge for anlæg på land som kan transformere energien og overføre den til
nettet. Det overvejes her at anlægge et større Transformatoranlæg syd for Taastrup på arealer
i Ishøj kommune.
Naturstyrelsen har afgjort at planlægningen for disse anlæg kræver, at der gennemføres en
undersøgelse af virkningerne på miljøet (VVM-undersøgelse), en høring om samme, samt efterfølgende den nødvendige kommune- og lokalplanlægning. Inden denne planlægning kan gå i
gang skal der ske en indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen.
Naturstyrelsen har derfor sendt indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen i offentlig høring og forlænget høringsfristen frem til 20. juni 2013. Høringen rummer et ideoplæg med beskrivelse af projektet samt spørgsmål til høringen, herunder er der givet en række visualiseringer af hvordan projektet vil synes i landskabet – den grønne kilde - syd for Taastrup. Ideoplægget findes som bilag til denne sag.
Det fremgår at anlægget vil være temmelig stort (110x50x25m) og vil fremstå som en stor
kasseformet industribygning syd for Mølleholmen og Taastrup Valbyvej.
Der skal derfor tages stilling til Høje-Taastrup Kommunes svar på høringen. Formålet med høringen er således at sikre at alle relevante emner belyses i den VVM-redegørelse, som er næste
skridt i sagen. Derefter vil redegørelse og forslag til Kommuneplantillæg komme i høring.
Det kan oplyses at Naturstyrelsen holder borgermøde om planlægningen Torsdag den 6. juni
2013 kl. 19 – 21.30 på Cafe Wiuff, Vejledalen 17 i Ishøj.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
Retsgrundlag
Planlovens regler om Vurdering af virkninger på miljøet (VVM).
Politik/Plan
Forslag til Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet.
Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune.

Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det vurderes at transformatoranlægget, som er en bygning på 25 meters højde og 5500 m2
grundplan, vil være overordentligt synligt fra områder i Taastrup syd, blandt andet fra Mølleholmen og fra Taastrup Valbyvej, men også fra beboelser i dette område.
Området syd for Taastrup er planlagt af staten som en af Hovedstadsregionens grønne kiler,
som jf. statens Fingerplan skal forbeholdes anvendelse til rekreative friluftsformål og landbrug.
Dette område må ikke omdannes til byzone og som skal friholdes for bygninger, der ikke er til
friluftsformål. Kommunerne har således pligt til at nægte byggetilladelser til byzoneaktiviteter i
disse områder.
Planloven fastlægger direkte i § 5 J at ”de grønne kiler ikke må inddrages til bymæssige fo rmål”. Staten lægger ligeledes i sin vejledning om kommuneplanlægningen vægt på at kommunerne arbejder for en skarp grænse mellem byformål og åbent land, og at de grønne kiler friholdes for bymæssig bebyggelse.
Administrationen vurderer, at et anlæg af denne type og størrelse hører hjemme i områder,
udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. St aten har udlagt en række områder i
Hovedstadsregionen til dette formål, blandt andet Avedøre Holme.
Ishøj kommune har behandlet spørgsmålet og peger på, at en lokalisering i eller nær Avedøre
Holme er at foretrække. Her findes både egnede ledige arealer og adgang til energitransmissionsnettet, som er ført til Avedøreværket.
Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune protesterer over den foreslåede placering og efterlyser alternativer til planerne. Her kan peges på de nævnte egnede arealer på
Avedøre Holme.
Det anbefales at Naturstyrelsen svares på høringen jævnfør vedlagte bilag med udkast til høringssvar.
Administrationen har oprettet en ’Task Force’ med Ishøj Kommune med henblik på at skabe
klarhed over sagen og koordinere eventuelle diverse tiltag over for Energinet.dk og Naturstyrelsen. Pt. drøftes følgende ideer:
visualisering af konsekvenserne af byggeriet fra andre lokaliteter end de af Energinet.dk valgte,
opstille en banner, containere eller lignende i full size på den pågældende lokalitet – det
vil sige i 100 x 25 meter,
rette henvendelse til energiminister Martin Lidegaard, som på statens vegne er eneejer
af Energinet.dk
·

koordinere tiltag på borgermøde den 6. juni i Ishøj.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Naturstyrelsen svares jævnfør vedlagte udkast til svarbrev.
Bilag:
1 Åben Indkaldelse af ideer og forslag, planlægning for Kriegers Flak havvindmøllepark og transformatorstation

126691/13
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2 Åben Ideoplæg, indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for Kriegers
Flak og landanlæg.
3 Åben UDKAST. Høringssvar om indkaldelse af ideer og forslagtil Kriegers Flak
havvindmøllepark mv.

125113/13
125946/13

4

Økonomiudvalget
28. maj 2013

2. I - Anlæggelse af kunstgræsbane i Hedehusene idrætspark FKU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/11327
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