Årsplan 2009 for kommunens indsats på natur- og miljøområdet Planlagte
indsatsområder i 2009. Tværgående temaer
Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet
Folketinget vedtog Lov om Kvalitetsstyring i 2006. Loven betyder, at kommunerne skal indføre et
kvalitetsstyringssystem for opgaverne på natur- og miljøområdet. Systemet skal bidrage til at sikre, at
kommunerne varetager opgaverne med faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed, og at borgere og
virksomheder har tillid til og er tilfredse med sagsbehandlingen.
Forinden certificeringen af systemet gennemføres i første halvdel af 2009 en tværkommunal auditering, hvor
Ishøj Kommune gennemgår Høje-Taastrup Kommunes kvalitetstyringssystem. Tilsvarende gennemfører HøjeTaastrup Kommune auditering af Albertslund Kommunes kvalitetsstyringssystem i første halvdel af 2009.
Ifølge kvalitetssyringsloven skal kommunerne jævnligt gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser på naturog miljøområdet. Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse i 2009 sker i samarbejde med flere af
kommunerne i Miljøforum på Vestegnen.
Mål: Kvalitetsstyringssystemet skal være fuldt indført og certificeret inden 1. januar 2010.
Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført i første halvdel af 2009.
Data på natur- og miljøområdet
Med strukturreformen er antallet af myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet i kommunerne blevet
kraftigt forøget. Derfor har behovet for at tilvejebringe oplysninger og informationer (data) til den daglige
sagsbehandling været et fokusområde både fra statslig side, men også fra de enkelte kommuners side.
Kommunerne fik overført en lang række opgaver på natur- og miljøområdet fra amterne i 2007. Amterne har
igennem årene dannet og vedligeholdt data til egen sagsbehandlingdata som er blevet anvendt som
beslutningsgrundlag for afgørelser. Amternes sager samt de digitale kort blev fra 1. januar 2007 samlet ét sted,
nemlig på Danmarks Miljøportal. Kort med digitale informationer kan anvendes direkte ved at kigge på
Miljøportalens kortservice, kaldet Arealinformation. Hertil har borgerne også har adgang.
Kommuner og statslige institutioner har forpligtet sig via en ansvarsaftale til løbende at registrere og
vedligeholde data på Danmarks Miljøportal. Dataansvaret er nødvendigt for at sikre kvaliteten af de anvendte
data.
Digitale kort
Styringen af disse mangeartede og til tider komplekse informationer håndteres bedst i et Geografisk
Informations System (GIS) Det er et IT-værktøj, som i dag anvendes i alle forvaltninger, hos
ejendomsmæglere, i forsyningsselskaber, hos KRAK og andre virksomheder, som har brug for at kunne
lokalisere objekter eller når der er tale om en samlet mængde ensartede objekter - et tema. Det kan være
bygninger, veje, vandværker, vandløb, søer, forureninger mv.

Kommunerne har anvendt dette værktøj de sidste 10-15 år, men med de nye myndighedsopgaver er der
opstået et endnu større behov for at kunne anvende informationer hurtigt og effektivt, da omfanget af data er
vokset betragteligt.
Ligeledes er det nødvendigt at kunne sammenstille de enkelte temaer med andre temaer. Sagsbehandleren kan
i en given sag have brug for at søge en enkeltejendom ud i et digitalt kort og her supplere med andre relevante
temaer for at danne sig et overblik over de objekter (f. eks. en vandboring) og arealer (f. eks. en mose), som
regulerer den enkelte ejendoms handlemuligheder indenfor natur – og miljøområdet.
Miljødatabase
Derudover danner kommunen selv en række data indenfor de enkelte fagområder. Sagsbehandlerne sørger
løbende for i forbindelse med sagsbehandlingen at nyttig information bliver registreret i et
miljøadministrationssystem. Et miljøadministrationssystem er et IT-værktøj der kan lagre data og som
derudover har en række funktioner, som eksempelvis at udtrække rapporter til brug ved et tilsyn på en
virksomhed. Desuden vil det være muligt at se tidligere tilsynsnotater, som kan være nyttig for at se hvad der
er sket over en årrække. Det betyder at disciplinen omkring løbende registreringer og vedligehold i et
miljøadministrations-system er nødvendig for at kunne anvende data optimalt.
Der er således et meget stort fokus på at minimere brugen af ikke-digitale data (en rapport, et ringbind med
dokumenter, et arkiv m.v.), men i stedet arbejde hen imod løsninger, hvor digitale data kan sættes sammen og
give overblik, således at sagsbehandleren på den baggrund kan træffe en afgørelse ud fra det bedst mulige
datagrundlag med de mest rationelle metoder.

Virksomheder
Miljøstyrelsens tilsynstema
Miljøstyrelsen melder hvert år et eller flere temaer ud for kommunernes indsats på miljøområdet. Temaet skal
indarbejdes på lige fod med andre opgaver i kommunernes øvrige tilsynsarbejde.
Årets tilsynstema er håndhævelse. Temaet er fælles for virksomheds- og landbrugsområdet. Formålet er at
sætte fokus på kommunernes praksis på området. Temaet kan ses i forlængelse af vedtagelse af nye
bestemmelser, der medfører en generel skærpelse af bl.a. bødeniveauet. Årets tema vil således fokusere på:



Hvilke miljøforhold, der især giver anledning til håndhævelse,



I hvilket omfang der følges op på håndhævelse, herunder, om det er nødvendigt at følge op flere
gange, og



Politianmeldelser i perioden 2008-2009, herunder sagsbehandlingstider og i hvilket omfang
anmeldelserne blev ført til dom.

Indberetningen til Miljøstyrelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om hvilke konkrete virksomheder,
kommunen har fulgt op på med hensyn til håndhævelse i form af indskærpelser, påbud m.v., og hvor mange
gange kommunen har håndhævet samme forhold på samme virksomhed
Mål for miljøtilsyn

Antallet af virksomheder, der målsættes tilsynsført, fastlægges på baggrund af aftale mellem Miljøstyrelsen og
Kommunernes Landsforening om minimumsfrekvenser for tilsyn, samt kommunens kategorisering af
virksomhederne. I tabel 1 ses oversigt over tilsynsmål for 2009.
Virksomhedskategorien ”Listevirksomheder” dækker over virksomheder der kun må etableres og drives såfremt
kommunen har givet en miljøgodkendelse til virksomheden. ”Bilag 1-virksomheder” er mindre virksomheder
som f.eks. smedeværksteder og vognmænd. ”§ 42 virksomheder” dækker f.eks. forretninger, gartnerier og
øvrige mindre virksomheder.
Tabel. Oversigt over mål for miljøtilsyn 2009 Virksomheds- kategori Antal virk. i alt Tilsynsmål 2009 MST
mindste-krav 3-6 år a) Dækning ved totaltilsyn 2009 Listevirksomheder 44 23/17 b) 33% 39% Autoværksteder
77 31/24 b) 25% 32% Pelsdyrfarme 1 1 25% 100% Bilag 1- virksomheder 89 34/25 b) 25% 30% Landbrug m.
erhvervsmæssigt dyrehold 25 5 83% over perioden 2005-2009 >100% Aktive råstofgrave 4 4 Ingen 100% §
42 virksomheder: landbrug med hobbydyrehold 895

6 Ingen Ingen

I alt
98
a) Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser dækker over perioder på 3-6 år afhængig af virksomhedstype.
b) Tal før ”/” angiver hvor mange virksomheder, der i alt tilsynsføres, både ved frekvenstilsyn og genbesøg. Tal
efter ”/” angiver hvor mange virksomheder inden for den enkelte kategori, der føres totaltilsyn på i løbet af
året.
Ved det målsatte antal tilsyn for 2009 opfyldes kravene til omfanget af tilsyn som aftalt mellem Kommunernes
Landsforening og Miljøstyrelsen. Foruden de planlagte frekvenstilsyn målsættes gennemført yderligere 22 tilsyn
fordelt på virksomheder inden for kateg I alt målsættes gennemført 98 virksomhedstilsyn. orierne
listevirksomheder autovirksomheder og ”bilag 1 virksomheder”. Det er virksomheder, der ved kommunens
tidligere tilsyn har haft betydelige vanskeligheder ved at overholde miljølovgivningen, og som derfor har brug
for en ekstra indsats. Disse tilsyn tælles ikke med i beregningen af dækningsprocenten i forhold til aftalen om
minimumsfrekvenser for tilsyn inden for virksomhedskategorierne.
Landbrug
Der var i 2008 25 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold i kommunen. Kommunen skal jf. aftalen mellem
Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening føre tilsyn med ca. 16 % af disse hvert år og alle landbrug med
erhvervsmæssigt dyrehold skal have haft mindst et miljøtilsyn i løbet af en 6-årig periode startende i 2005. Der
er planlagt 5 miljøtilsyn i 2009 svarende til 20 %. Dette betyder, at alle landbrug med erhvervsmæssigt
dyrehold har haft mindst et kommunalt miljøtilsyn i perioden 2005-2009. Der er et par landbrug, som
kommunen fører tilsyn med hvert år, idet der er konstateret en række problemer på disse virksomheder.
Kommunen skal også i 2009 foretage krydsoverensstemmelseskontrol med landbrugere, der modtager støtte.
Det forventes, at kommunen vil udtage et landbrug på baggrund af en risikoanalyse, kommunen skal udarbejde
i foråret 2009, samt udtage et landbrug tilfældigt. Endvidere skal kommunen også i forbindelse med de

regulære miljøtilsyn på landbrug indberette eventuelle overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene kaldet
”anden kontrol” til Direktoratet for FødevareErhverv.
I løbet af 2008 har kommunen konstateret 15 ejendomme med bl.a. heste, som kommunen ikke har registreret
tidligere. I 2009/2010 er det planlagt at tage kontakt til og eventuelt føre tilsyn med disse for at afklare,
hvorvidt der er tale om erhvervsmæssigt dyrehold eller dyrehold under 3 dyreenheder. Ved tilsynene vil der
være fokus på håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Indsatsen afventer dog en ny bekendtgørelse fra
Miljøstyrelsen for husdyrhold under 3 dyreenheder. Det er uklart hvor bekendtgørelsen vedtages.
Miljøgodkendelser
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på listerne
i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 (listevirksomhed) ikke anlægges eller påbegyndes, før der er
meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt
på en måde, som indebær forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
Status over aktuelle ansøgninger om miljøgodkendelse mv.
Ved årets start er der følgende aktuelle ansøgninger fra virksomheder vedrørende miljøgodkendelser:



kommunen har godkendelsesansøgninger liggende fra tre virksomheder, som enten ønsker at
etablere godkendelsespligtige virksomheder/aktiviteter eller udvide allerede eksisterende
virksomheder/aktiviteter,



kommunen har tillige modtaget en ansøgning om forlængelse af en tidsbegrænset
miljøgodkendelse,



kommunen har endvidere afgjort, at deponering af uforurenet jord i Ågesholm Grusgrav er
godkendelsespligtig aktivitet. Kommunen har endnu ikke modtaget en ansøgning, men det er
oplyst at den fremsendes snarest,



kommunen har ved tilsyn konstateret at Kommunens Driftsby driver flere godkendelsespligtige
aktiviteter uden fornøden miljøgodkendelse,



kommunen har tillige ved tilsyn konstateret, at to godkendelsespligtige virksomheder er
utilstrækkeligt reguleret. Det er således som minimum nødvendigt at meddele tillægsvilkår til
virksomhedernes miljøgodkendelser. Kommunen har dog på baggrund af sit tilsyn fundet det
mere hensigtsmæssigt at gennemføre en egentlig revision af godkendelserne,



kommunen har endvidere ved tilsyn konstateret, at et autoophug har en utidssvarende
miljøgodkendelse, der ikke modsvarer de regler, der regulerer autoophug-branchen i øvrigt.



Kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for yderligere tre autoophug. Disse
virksomheder er ikke tilsynsført de seneste år, men det vurderes umiddelbart, at
virksomhedernes miljøgodkendelser ligeledes er utidssvarende.

I henhold til ovenstående er kommunen bekendt med i alt 12 virksomheder/aktiviteter, der enten skal
meddeles miljøgodkendelse for lovligt at kunne etablere sig eller udvide, ønsker en tidsbegrænset godkendelse
forlænget eller er utilstrækkeligt/utidssvarende reguleret med den nugældende miljøgodkendelse. Til
sammenligning har kommunen i perioden 2004-08 i alt meddelt fire nye miljøgodkendelser, revideret en
miljøgodkendelse samt forlænget en tidsbegrænset miljøgodkendelse på ændrede vilkår.

Mål: Kommunen påbegynder udarbejdelse af miljøgodkendelser følgende aktiviteter:



etablering af forlystelsespark Skandinavisk Hovercraft Center A/S,



produktion af genbrugsmaterialer i Kallerup Grusgrav,



produktion af genbrugsmaterialer i HCS grusgrav på Kohøjvej,



deponering af uforurenet jord i Ågesholms grusgrav. Øvrige miljøgodkendelser prioriteres ikke i
2009.

Deponier
Kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for fire deponeringsanlæg. I kommunens
myndighedsbehandling af anlæggene indgår en vurdering af anlæggenes årsrapporter, vurdering af risiko for
forurening af grundvandet, vurdering af dannelsen af gas fra deponiet og tilsyn med anlæggene. Denne opgave
skal fortsætte så længe anlæggene udgør en forureningsrisiko, hvilket må forventes at være minimum de
næste 30 år.
Alle fire deponeringsanlæg skal, jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg, være lukket senest 16. juli 2009.
Grundlaget er påbud om nedlukning, meddelt af Københavns Amt. For Sengeløse Losseplads er fristen for
nedlukning dog overskredet nu. Nedlukningen kompliceres af, at finanskrisen har sat byggeriet og dermed flere
aktuelle anlægsarbejder i stå, hvorfor udbudet af jord er blevet mindre.
For Sengeløse Losseplads skal der i 2009 foretages målinger/vurdering af dannelsen af gas fra pladsen og
løbende opfølgning på nedlukning. I relation til Rockwools fyldplads, ”Tippen”, skal der foretages en vurdering
af grundvandsrisikoen fra affaldsdeponeringen, da alarmkriterier for flere parametre er overskredet. Afhængig
af risikovurderingen skal der evt. udarbejdes nye alarmkriterier på baggrund af vurderinger. For Ågesholm og
Kallerup Fyldpladser skal der ske en løbende opfølgning på nedlukningen.
Mål: alle fire deponeringsanlæg er lukket senest 16. juli 2009.
Gebyrindtægt
Jf. bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal kommunen opkræve gebyr hos virksomheder og husdyrbrug for
mere end 3 dyreenheder for kommunens tidsforbrug til forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsyn,
håndhævelse samt udarbejdelse af miljøgodkendelser m.v. I 2009 er timetaksten 278,74 kr.
Opgaver indenfor råstofområder
Der ligger fire aktive råstofgrave i kommunen, som kommunen fører tilsyn med. Det drejer sig om:



Grusgrav på Kohøjvej 2, Sengeløse



Grusgrav på Kohøjvej 10, Sengeløse



Reerslev Grusgrav og Genbrug på Tranemosevej 2, Reerslev



Kallerup Grusgrav på Baldersbuen 16, Kallerup

Kommunen målsætter at gennemføre et årligt tilsyn, hvor bl.a. indvindingstilladelsens vilkår gennemgås.
Herunder kontrollerer kommunen, at graveplanen og efterbehandlingsplanen overholdes. Overskridelse af
vilkårene eller andre uregelmæssigheder bliver behandlet ved at meddele påbud eller ved revision af gældende
tilladelse. Kommunen fører i disse sager opfølgende tilsyn efter behov.
Myndighedsbehandlingen består desuden i behandling af klager - typisk klager over støv, vibrationer og støj fra omkringboende. Det skal dog bemærkes, at kommunen kun sjældent modtager klager over råstofindvinding
(to klager i 2008).
Kommunen er i indledende dialog med ejeren af Klevehøjvej 12 i Kallerup, og forventer at modtage en
ansøgning om en ny råstofgrav på dennes ejendom. Den mulige nye råstofgrav støder op til Kallerup Grusgrav,
der forventes at forestå grusgravningen.
Mål for indsatsen: 4 tilsyn i alt.
Tilladelser for tilslutning af spildevand til offentligt kloaksystem
Ved starten af 2009 er der 19 virksomheder, hvis tilslutningstilladelse er under udarbejdelse, som mangler en
tilslutningstilladelse med vilkår for tilslutning til det offentlige spildevandssystem, eller hvor den eksisterende
tilslutningstilladelse skal opdateres. Heraf er:



Tre tilladelser er til er nyetablerede virksomheder, som har ansøgt gennem byggeansøgning, og
som er under udarbejdelse.



Fire virksomhed har en utidssvarende tilladelse som skal revideres, og



12 tilladelser fra igangværende aktiviteter skal have tilslutningstilladelse med vilkår for
spildevandets indhold af stoffer.

Mål: Tilslutningstilladelser, der følger af aktuelle byggeansøgninger prioriteres først, derefter tilladelser til
eksisterende virksomheder med utidssvarende tilladelser. Derefter tilslutningstilladelser, der miljømæssigt har
mindre tyngde.

Affald
Ny organisering af affaldssektoren
Miljøministeren fremsatte i 2008 et lovforslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven. Lovforslaget implementerer
en bred politisk aftale om en ny organisering af affaldssektoren, der blev indgået i 2007/08.
Med lovforslaget introduceres en ny model for håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald. Modellen
indebærer, at affaldsproducerende virksomheder frit skal kunne vælge, hvilket miljøgodkendt
genanvendelsesanlæg, de ønsker deres affald behandlet på. Med lovforslaget skabes tillige rammerne for, at
Miljøministeren kan fastsætte centrale principper for, hvordan kommunerne fremover skal fastsætte gebyrer på
affaldsområdet.

Endvidere skaber lovforslaget rammerne for, at Miljøministeren kan udarbejde paradigmaer for regulativer for
henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald. Det er tanken, at der i hver kommune kun skal være to
affaldsregulativer, som i opbygning skal være ensartede.
Det forventes, at ændringen af miljøbeskyttelsesloven træder i kraft 1. januar 2010. Det forventes endvidere at
Regeringen udsender 2. del af sin affaldsstrategi når lovforslaget er vedtaget, samt at den vil indeholde en
udmelding til kommuner og virksomheder om gennemførslen af den nye organisering af affaldssektoren.
Lovændringen vil afføde en række opgaver for kommunen. Der skal udarbejdes nye affaldsregulativer, som skal
vedtages, så de kan træde i kraft 1. januar 2010. Endvidere skal kommunens praksis for fastsættelse og
opkrævning af affaldsgebyrer ændres, så de modsvarer de centrale principper for fastsættelse af
affaldsgebyrer.
Indsamlingsordning for batterier
1. januar 2009 trådte nye regler i kraft for indsamling og behandling af batterier. Baggrunden for de nye regler
er implementering af EU's batteridirektiv.
Kommunen skal i forlængelse af de nye regler etablere indsamlingsordninger i borgernes nærhed, f.eks. i form
af afhentning hos slutbrugeren, opstilling af batterikuber eller lignende.
Mål: Indsamlingsordningen er implementeret senest den 1. september 2009, og kommunen har forinden
vedtaget et affaldsregulativ, som kan træde i kraft 1. september 2009.

Sektorplaner
Affald Opdatering af affaldsplan
Kommunens affaldsplan står foran opdatering. Opdateringen blev i sommeren 2008 udskudt et år, således at
affaldsplanen nu skal være vedtaget inden udgangen af 2009, og træde i kraft pr. 1. januar 2010.
Opdateringen er påbegyndt i samarbejde med andre kommuner i regi af I/S Vestforbrænding.
Opdateringen af kommunens affaldsplan skal ske på baggrund af Regeringens Affaldsstrategi 2009-12, der
udstikker rammerne for kommunernes affaldsplaner. Affaldsstrategi 2009-12 er endnu ikke kendt, men
Regeringen udsendte i slutningen af 2008 udkast til 1. delstrategi. Det forventes, at der vil blive udsendt i alt 3
delstrategier.
Udkastet til 1. delstrategi indeholder bl.a. en strategi for indsatsen imod henkastet affald samt en
kapacitetsplan for affaldsforbrænding. Strategien viderefører de tidligere målsætninger for genanvendelse og
deponering.
Erfaringsmæssigt varer opdateringen af kommunens affaldsplan et år, hvori indgår dataindsamling,
planlægning af nye initiativer, politisk behandling og høring af planen i 8 uger.
Mål: Affaldsplanen er vedtaget inden udgangen af 2009.

Støjhandlingsplan
Kommunen har kortlagt trafikstøjen fra Roskildevej og fra Hveen Boulevard. På baggrund af støjkortlægningen
skal kommunen udarbejde en støjhandlingsplan, der med udgangspunkt i kortlægningen af støjbelastningen af
boligerne langs Roskildevej og Hveen Boulevard indeholder forslag til støjdæmpende tiltag. Støjhandlingsplanen
kan endvidere give mulighed for udpegning af mulige stilleområder.
Mål: Støjhandlingsplanen er vedtaget inden udgangen af 2009.
Spildevandsplan
Der målsættes udarbejdet tillæg til kommunens spildevandsplan om kloakering eller forbedret
spildevandsrensning ved individuelle løsninger for ejendomme i det åbne land samt tillæg for
regnvandskloakering af en fritidshaveforening i Hedehusene som er spildevandskloakeret, men hvor nedsivning
af regnvandet ikke er muligt.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne skal indgå i den samlede
vandplanlægning og ressourceforvaltning af overfladevand og grundvand, som udspringer af
Vandrammedirektivet.
Selve kortlægningen af de enkelte områder, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner er udført. Indsatsplanerne
skal fastlægge initiativer, som kommunen ud fra den indledende kortlægningen vurderer som nødvendige for at
beskytte grundvandet bedst muligt mod forurening. Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse i de tre områder: den nordlige del af Taastrup (”Taastrup Nord”), Nybølleområdet i den
nordlige del af kommunen samt et område der grænser op til Ishøj Kommune.
Udarbejdelsen af indsatsplanerne indebærer behandling af en mængde data. Mængden af data på dette område
overstiger alle øvrige fagområder inden for natur- og miljøområdet tilsammen.
Høje-Taastrup Kommune er tovholder for indsatsplan Taastrup Nord, som udarbejdes i samarbejde med Egedal
og Albertslund Kommuner.
I februar 2009 påbegyndes indsatsplan Nybølle. Udarbejdelsen af denne indsatsplan foregår i samarbejde med
Høje-Taastrup og Egedal kommuner.
Mål: Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Taastrup Nord sendes i høringsudkast i marts 2009 og
færdiggøres endeligt inden udgangen af 2009.
Mål: Indsatsplanen for Nybølle sendes i høringsudkast i starten af 2010 og færdiggøres endeligt samme år.
Koordinationsforum
Kommunen forventer at afholde møde i koordinationsforum om indsatsplan Taastrup Nord når der foreligger et
udkast til indsatsplanen i starten af 2009.

Vand- og naturplaner
Revision af regionplanens retningslinjer for grundvand, spildevand og overfladevand (vandløb, søer og
kystvande) afventer de statslige vandplaner. Vandplanerne skal bl.a. fastsætte målene for de enkelte
vandområder. Det overordnede mål er at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en "god
tilstand". Kommunerne skal gennem konkrete indsatsprogrammer sikre, at miljømålene nås.
Det var forudsat, at Staten ville sende et udkast af vandplanerne i høring i perioden 22. december 2008 til 22.
juni 2009. Dette er ikke sket. Kommunerne forventer at modtage et udkast til vandplanerne i løbet af marts
måned. Det er ikke afklaret om høringsperioden vil blive tilsvarende forlænget, eller om kommunernes
høringsperiode fortsat løber frem til 22. juni 2009 som fastsat i den oprindelige tidsplan.
Kommunen forventer at fortsætte samarbejdet om vandplaner med kommunerne i de to afvandingsoplande til
Køge Bugt og Roskilde Fjord. Kommunen er initiativtager til et seminar i april måned for oplandskommunerne til
Køge Bugt, hvor målet er at udarbejde fælles svar fra kommunerne til Staten i forhold til udkastet til
vandplanerne.
Miljøvurdering af planer og projekter
Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt. Det
kan f.eks. være ved etablering af en ny vej, etablering eller udvidelse af en virksomhed eller andre større
bygge- og anlægsarbejder.
Der skelnes mellem to typer miljøvurdering:



VVM - vurdering af virkning på miljøet, der vurderer konkrete bygge- og anlægsprojekter og



MV - vurdering af planer og programmer, der er af mere strategisk karakter og gennemføres
inden der foreligger et konkret projekt

En miljøvurdering giver ikke i sig selv svaret på, hvilken beslutning, der skal træffes – f.eks. hvor en ny vej skal
placeres. Men den sikrer, at der gennemføres en grundig analyse af de forskellige miljøpåvirkninger, og den
giver et overblik over konsekvenserne af forskellige alternative mulige løsninger.
Miljøvurdering af planer og projekter skal en følge en lovbunden procedure, hvor screening og inddragelse af
borgerne er væsentlige led i processen.



Screening: Det er obligatorisk at foretage en indledende miljøvurdering (screening) af både planer
og projekter. Hvis screeningen viser, at planen eller projekter antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet, skal der udarbejdes en miljørapport.

Screeningen bør ske sideløbende med udarbejdelsen af planforslaget, miljøgodkendelsen o.l. for at give
mulighed for at indarbejde konklusionerne fra screeningen i planen og den endelige tilladelse.



Offentliggørelse: Alle screeningsresultater offentliggøres ved annoncering i lokalavisen. Såfremt
screeningen viser, at der skal udarbejdes en miljørapport har offentligheden mulighed for at
kommentere planerne, inden beslutningen træffes.

Mål 2009: Miljøvurdering af:



Det ny grøntorv



Opfyldning af Ågesholm Grusgrav



Knusning af beton i Kallerup Grusgrav



Knusning af beton i grusgrav på Kohøjvej 2



Evt. indvinding af grus på Klevehøjvej 12

Herudover forventer kommunen at modtage et antal ansøgninger i løbet af året, der forudsætter gennemførelse
af miljøvurdering. Langt de fleste screeninger sandsynliggør, at det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke
vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Det er ikke for
de ovennævnte projekter muligt at forudsige, om der vil være behov for at udarbejde en miljørapport.
Mål: I 2009 fortsættes arbejdet med miljøvurdering af Kommuneplan 2010. Miljørapporten skal være færdig, så
den kan forelægges Byrådet samtidig med Forslag til Kommuneplan 2010. Miljørapporten og den
sammenfattede redegørelse forventes indarbejdet i kommuneplanens planredegørelse.

Vand
Vandløbsadministration
Kommunen har købt et elektronisk vandløbsregistreringsprogram, som er klar til brug i starten af 2009.
Kommunen skal i 2009 implementere programmet i sagsbehandlingen på vandløbsområdet. Programmet kan
sammenligne vandløbsregulativernes bestemmelser med oplysninger fra vandløbsdriften og – vedligeholdelsen,
samtidig med at dette synliggøres på et digitalt kort. Systemet kan udover registrering af vandløbsdata
foretage forskellige hydrauliske beregninger.
Mål: Programmet til registrering af vandløbsoplysninger er fuldt implementeret i 2009.
Forberedelse af handleplaner for vandløb
I forbindelse med de kommende, statslige vandplaner med miljømæssige målsætninger for bl.a. vandløbene
skal kommunerne udarbejde handleplaner.
Som forberedelse til recipentplanlægningen vil kommunen foretage en gennemgang og påbegynde opdatering
af de nugældende vandløbsregulativer, som skal revideres i forhold til handleplanerne. Den nuværende drift af
vandløbene vil ligeledes blive vurderet med henblik på ændringer heraf i relation til handleplaner. Herunder en
vurdering af, hvor det kan skabes vådområder til styrede, temporære oversvømmelser og åbninger af rørlagte
vandløbsstrækninger.

Mål: Alle vandløbsregulativer og vedligeholdelsen af vandløb gennemgås og kort påbegyndes opdateret.
Vurdering af udvalgte vandløbsstrækninger med henblik på nedsættelse af grødeskæring i forhold til den
regulativfastsatte frekvens.
Forbedret spildevandsrensning i det åbne land Administration af tømningsordningen
Kommunen skal i 2009 integrere et program til indtastning af data for tømning af samletanke og
bundfældningstanke i kommunens miljøadministrationssystem.
Mål: programmet er fuldt brug i administrationen, og brugere af ordningen overgår til a kontobetaling for
tømninger fra 2010 på baggrund af antal tømninger i 2009.
Opgaven med forbedret spildevandsrensning i det åbne land fortsætter, og målrettes ejendomme i den nordlige
del af kommunen.
Vandforsyning Indvindingstilladelser
Høje-Taastrup Kommune skal forny alle indvindingstilladelser, som er over 30 år gamle inden udgangen af
2010. Det drejer sig om 11 indvindingstilladelser/distributionsaftaler og en tilladelse til København Energis
Kildeplads ved Katrineberg. Alle indvindingstilladelser til Københavns Energi er omfattet af et krav om VVM, og
kommunen deltager også i 2009 i et netværk med øvrige kommuner og Miljøcenter Roskilde om dette arbejde.
Tilsyn med vandværker
I 2009 vil kommunen føre tilsyn med alle kommunens vandværker og opdatere analyseprogrammer, som skal
tage højde for netop de parametre, der er væsentlige at følge i det pågældende område. Endvidere skal
kommunen godkende vandværkernes takstblade og indberette oppumpede vandmængder til den
landsdækkende database for grundvand og drikkevand (JUPITER databasen). Kommunen vil i lighed med de
tidligere år deltage i et eller flere møder med Vandrådet og orientere Vandrådets medlemskreds om aktuelle
emner på vandforsyningsområdet.
Den kommunale vandforsyning HTK Vand A/S leverer vand til borgerne fra Københavns Energi A/S og
Snubbekors Værket, som er kommunens eget vandværk, der blev sat i drift i 2008. Kommunen vil i 2009 føre
tilsyn med Snubbekors Værket og kontrollere vandets kvalitet efter gældende tilladelse som på de øvrige
vandværker. Derudover skal kommunen kontrollere, at indvindingen af grundvand ikke ville have afgørende
betydning for de omkringliggende fredede naturområder, som omfatter Sengeløse mose, Vadsby Mose og
Porsemose.
Mål for tilsyn: 16 vandværker.
Enkeltindvindingsanlæg
Der skal føres kontrol med kvaliteten af drikkevandet fra de omkring 300 ejendomme, som har privat boring
(enkeltindvindingsanlæg). Drikkevandet skal mindst en gang hvert femte år kontrolleres ved en forenklet
kontrol. Ejeren af boringen skal selv rekvirere og betale undersøgelsen. Kommunen vil i 2009 udvælge områder
og sikre at kontrollen bliver foretaget rutinemæssigt.

Mål for antal ejendomme med forenklet drikkevandskontrol: 50 ejendomme. Ejendomme i den nordlige del af
kommunen prioriteres først.
I første halvdel af 2009 vil kommunen kunne anvende miljøadministrationssystemet til at hente og sende data
til Danmarks Miljøportal. Det gælder bl.a. analyser af drikkevand i forbindelse med kontrol af vandkvaliteten
(analyser på digital form).
Tilsyn med svømmebade
I 2009 skal der føres tilsyn og kontrol med vandkvaliteten fra kommunens 6 svømmebade. Kommunen
forventer et tæt samarbejde til de ansvarlige for svømmebassinerne i 2009.
Mål for tilsyn: 6 svømmebade

Natur
Opgaver inden for naturområdet
Fredninger, naturovervågning og naturpleje
Med afsæt i EU direktiver og den danske lov om miljømål skal den offentlige vand- og naturplanlægning sikre,
at miljøet i danske vand- og naturområder kan leve op til fastsatte mål senest i 2015. Målet for naturplanerne
er at bevare og genetablere naturområder efter international lovgivning om naturbeskyttelse. I den forbindelse
sender staten i foråret 2009 en naturplan for Sengeløse-Vadsby Mose, der er udpeget som Natura 2000
område, i høring. Kommunen skal i 2009 forholde sig til statens naturplan og i 2010 udarbejde en kommunal
handleplan på baggrund heraf.
I Høje-Taastrup kommune ligger der en række større moseområder, der rummer store naturværdier. Der er i
de senere år gennemført en række nye fredninger af disse, der bl.a. indeholder bestemmelser om, at
kommunen skal udarbejde en plejeplan for områderne. Plejeplanen for Vadsby Mose samt plejeplanen for
Maglemosen forventes begge endeligt vedtaget i løbet af 2009. Formålet med plejeplanerne er, at disse vigtige
moseområder bliver plejet på en måde, der sikrer områdernes eksisterende og potentielle naturværdier bedst
muligt. Planerne skal revideres igen efter 5 år.
I december 2007 kom Naturklagenævnet med den endelige kendelse for Sengeløse Mosefredningen, der bl.a.
betyder, at kommunen skal udarbejde en plejeplan i 2009. Som optakt hertil fik kommunen i 2008 foretaget en
botanisk registrering af mosen og en vurdering af plejebehovet i de enkelte delområder. Plejeplanen målsættes
endeligt vedtaget i løbet af 2010. Sengeløse Kommunalforening inddrages efter eget ønske i arbejdet med
udarbejdelsen af plejeplanen.
Den endelige fredningskendelse for Porsemosen forventes at foreligge i starten af 2009. Herefter skal HøjeTaastrup Kommune udbetale sin del af fredningserstatningen. Beløbet kendes ikke p.t.
Høje-Taastrup Kommune har foretaget naturpleje af et areal i Vadsby Mose, hvor der bl.a. vokser den fredede
Melet Kodriver samt Rust-Skæne. Plejen er henholdsvis foretaget i samarbejde med et frivilligt høsletlaug og en
entreprenør.

Mål 2009: Udarbejde plejeplaner for Vadsby mose, Sengeløse mose og Maglemosen
Bekæmpelse af Bjørneklo
Kommunen vedtog i august 2008 en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo, der er en invasiv plante,
som udgør en trussel mod naturen. Indsatsplanen får først rigtig virkning fra foråret 2009, hvor den første
bekæmpelse skal være foretaget inden 20. april / 1. maj alt afhængig af bekæmpelsesmetode. Kommunen skal
i forbindelse med indsatsplanen føre tilsyn med, at de enkelte ejere af arealer med kæmpebjørneklo foretager
en effektiv bekæmpelse af planten. Det forventes, at de private ejere går positivt ind i kampen mod
kæmpebjørnekloen, men kommunen har mulighed for at udstede påbud til ejere, der ikke lever op til kravene i
indsatsplanen.
Bjørneklo-bekæmpelsen har affødt nogle behov for at kunne vise de bjørnekloregistreringer, der er foretaget
som grundlag for indsatsen, på elektroniske kort. Målet har været at borgeren kan se disse registreringer på
kommunens hjemmeside. Dette har indtil videre kun været muligt som et statisk kort.
Mål: I 2009 er målet at få registreringerne af bjørneklo ud på kommunens kort, så kortet bliver tilgængeligt for
borgeren.
Opgaver indenfor jordforureningsområdet
Kommunen skal løbende svare på henvendelser fra borgere, rådgivere, ejendomsmæglere og andre
myndigheder i forbindelse med ejendomme som er forureningskortlagte, eller ligger i byzonen, som er
områdeklassificeret. Der er aktuelt ca. 225 kortlagte ejendomme i kommunen.
Kommunen skal godkende al flytning af jord fra forureningskortlagte ejendomme, fra alle veje samt fra de
områdeklassificerede ejendomme.
I forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter i kommunen er der følgende myndighedsopgaver indenfor
jordområdet:



Indledende møder med bygherre, vejledning i regler om jordhåndtering m.v.,



behandling af ansøgninger omkring genanvendelse af jord og andre materialer, § 19 sager efter
miljøbeskyttelsesloven,



behandling af anmeldelser om jordflytning, og



løbende kontakt til Region Hovedstaden og eventuelle relevante kommuner.

Af aktuelle større sager, der indebærer myndighedsbehandling i 2009, kan nævnes:



jordhåndtering i forbindelse med etableringen af det nye Grønttorv



udvidelsen af Holbækmotorvejen,



Spæncom,



fortsættelse af den overførte opgave fra 2008 vedrørende oprensning efter væltet tankbil på
Brandhøjgårdsvej, og



fortsættelse af den overførte opgave vedrørende oprensning af spild af hydraulikolie fra et
lokomotiv på Høje-Taastrup station.

Kommunens første prioritet på jordforureningsområdet er håndtering af akut opståede sager i forbindelse med
uheld, hvor hurtig indgriben er nødvendig for at mindske de miljømæssige konsekvenser. Derefter prioriteres
ansøgninger og tilladelser hvor der ifølge lovgivningen er frist for kommunens afgørelse, eller hvor et byggeri er
iværksat, og hvor der i forbindelse med byggeriet stødes på en jordforurening.
Sager med lovbundne frister er ansøgninger om boretilladelser, ansøgning om genanvendelse af slagge samt
sager om dokumentation for at den øverste halve meter jord er ren ved ibrugtagning af ejendommen (boliger,
børneinstitutioner m.v.). Derefter prioriteres § 8 tilladelser, som ikke har lovfastsatte frister.
§ 8 tilladelser
Kommunen skal give en § 8 tilladelse på baggrund af ansøgning herom, når der skal foretages gravearbejde på
en forureningskortlagt ejendom. Region Hovedstaden skal have udkastet til tilladelsen til kommentering, inden
kommune kan meddele den. Region Hovedstaden har 4 uger til at vurdere kommunens udkast til § 8 tilladelse.
Siden 1. januar 2007, hvor kommunen overtog opgaven fra amterne er der behandlet 18 sager, som har
involveret § 8 tilladelse. For nogle af disse er der dog tale om både udarbejdelse af § 8 tilladelse og
efterfølgende tillæg til § 8 tilladelsen indenfor hvert projekt. 12 af disse sager er fortsat aktive, idet de ikke er
afsluttet fra ansøgers side. 5 sager er afsluttet i 2008.
Ansøgning om § 8 gravetilladelser på forureningskortlagte ejendomme prioriteres efter dato for modtagelse af
ansøgning, hvis sagen ikke er akut jf. ovennævnte. Status pr. 01.01.2009 er, at der ligger 10 sager i kø til
behandling efter jordforureningslovens § 8. Sagerne er overført fra 2008. I forbindelse med høringen i Region
Hovedstaden sker der ikke sjældent ændringer under anlægsarbejdet, som betyder at der skal udarbejdes
tillæg til tilladelsen. Disse sager har typisk et tidsmæssigt, kompliceret og langstrakt forløb.
Kommunen har indkøbt et miljøadministrationssystem med et digitalt anvisningsskema, som skal anvendes via
kommunens egen hjemmeside. Dette vil lette arbejdsgangen betydeligt, idet ansøgere automatisk vil blive
registeret i miljøadministrationssystemet. Anvisningsskemaet skal anvendes af alle, som skal ). Skemaet vil
blive tilgængeligt i februar have flyttet jord (på mere end 1 m 2009.
Mål: Det digitale anvisningsskema er fuldt implementeret i administrationen af jordflytningssager i første
halvdel af 2009. Mål: De 10 ansøgninger om § 8 tilladelse der ligger i kø påbegyndes i 2009.

Diverse
Forskrift for anvendelse af brændeovne
Kommunen får en del klager over røg fra brændeovne fordi naboer til ejendomme med brændefyr eller
brændeovne føler sig generet af røgen fra brændeovnene. Klagerne kan være tidskrævende for kommunen at
behandle. På baggrund heraf målsættes der udarbejdet en forskrift for brug af brændeovne, som kan formidle

budskabet op miljøvenlig fyring på en enkel måde til ejere af brændeovne. Forskriften skal bidrage til
information, ensartede afgørelser og forenklet sagsbehandling.
Agenda 21 rådet
Byrådet besluttede i 2007 at nedsætte et Agenda 21 råd. Rådet er bredt sammensat med repræsentanter bl.a.
fra interesseorganisationer på miljøområdet, øvrige interessegrupper og kommunen. Det har til formål at
arbejde for en bæredygtig udvikling og miljøvenlig adfærd i kommunen. Natur, friluftsliv og miljømæssige
aspekter er centrale emner, men også sundhedsmæssige- og sociale aspekter kan indgå.
Der er planlagt fem møder, og heraf to besigtigelser, til henholdsvis et område for skovrejsning i Roskilde
Kommune og en inspirationstur til Vestforbrænding I/S.

