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GIS registreringer af om vandløbene kan opfylde krav til god økologisk tilstand på baggrund af
faunaprøver i de enkelte vandløb.

Årsplan 2010 for kommunens indsats på natur- og
miljøområdet
Årsplanen indeholder en oversigt over de opgaver som er kendt fra årets start. Såfremt der i årets
løb dukker nye eller større opgaver op, som skal prioriteres, kan årsplanen blive ændret i årets løb,
som følge af de nye opgaver.

Virksomheder
Mål for miljøtilsyn 2010
Antallet af virksomheder, der skal tilynsføres, fastlægges efter Miljøstyrelsens aftale med
Kommunernes Landsforening om minimumsfrekvenser for miljøtilsyn samt kommunens
kategorisering af virksomhederne. I tabel 1 ses tilsynsmål for 2010.
Listevirksomheder er større virksomheder, hvor kommunen skal give en miljøgodkendelse før de
kan etableres. Bilag-1 virksomheder er mindre virksomheder som maskinværksteder, vognmænd
og lign. § 42-virksomheder omfatter f.eks. lager- og handelsvirksomheder, gartnerier og
restauranter.
Tabel 1. Oversigt over mål for tilsyn 2010.
Virksomhedskategori
Listevirksomheder
Autoværksteder
Bilag 1-virksomheder
Landbrug m.
erhvervsmæssigt
dyrehold
Aktive råstofgrave
§ 42 virksomheder

I alt

Antal virksomheder i
alt pr. 01.01.2010

Tilsynsmål
2010

45
71
94
24

30/22 b)
21/19 b)
39/36 b)
7

MST/SNS’
mindstekrav
3-6 år a)
33 %
25 %
25 %
16 %

Dækning
ved totaltilsyn
2010
50 %
27 %
38 %
29 %

4
899

4
Ingen

Ingen
Ingen

100 %

1136

94/40

a) Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser dækker over perioder på 3-6 år, afhængig af virksomhedstype.
b) Tal før ”/” angiver hvor mange virksomheder der alt i alt besøges, både ved ordinære frekvenstilsyn og ved
genbesøg eller deltilsyn. Tal efter ”/” angiver hvor mange virksomheder der føres samlet tilsyn på i løbet af
året. Virksomheder der er kategoriseret på niveau 1 eller 2 tilsynsføres som udgangspunkt hvert andet eller
hver tredje år, hvorimod virksomheder der er kategoriseret på niveau 3, tilsynsføres hvert år.

Totaltilsyn dækker over de virksomheder, der får tilsyn efter Miljøstyrelsens minimumsfrekvens.
Derudover kommer de virksomheder, der får opfølgende tilsyn, fordi de har problemer med at
overholde miljølovgivningen. Det fremgår af tabel 1, at dækningen ved totaltilsyn er højere end
Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser. Antallet af udførte landbrugstilsyn var i 2009 lavere end
Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for et enkelt år. Men tilsynsdækningen samlet set over
opgørelsesperioden opfylder kravet på 100 % over 6 år. Der prioriteres ekstra landbrugstilsyn i
2010 så minimumsfrekvensen overholdes over to år.

Miljøstyrelsens tilsynstema 2010
Årets tilsynstema fra Miljøstyrelsen på virksomhedsområdet er belægninger ved enkeltaktiviteter på
virksomheder. Det overordnede formål med årets tema er at sætte fokus på tilsyn med belægninger
for at sikre forebyggelsen af jord- og grundvandsforurening ved at sikre, at belægninger på
virksomheder, der håndterer olier og kemikalier, er tætte.

Kommunen vil opfylde Miljøstyrelsens tilsynstema i 2010 ved at føre tilsyn med belægninger ved
opbevaring af kemikalier, farligt affald, vaskepladser og påfyldningspladser. Tilsyn med belægninger
gennemføres på virksomheder, hvor der allerede er planlagt tilsyn i 2010. Der vil derfor ikke ske en
yderligere udtagning af virksomheder, der skal have tilsyn i 2010, på baggrund af Miljøstyrelsens
tema.
Virksomhedstilsynet vil derudover videreføre Miljøstyrelsens tilsynstema fra 2009 vedrørende
håndhævelse. Et erfaringspunkt fra tidligere år er manglende prioritering af opfølgning på den
håndhævelse der sker, i forbindelse med virksomhedstilsynene. For at sikre en bedre opfølgning på
håndhævelse, vil virksomhedstilsynet i 2010 have større fokus på at følge op på håndhævelse i
forbindelse med virksomhedstilsyn. Opfølgningen skulle gerne resultere i, at virksomhederne
oplever, at den indsats, de yder i forbindelse med tilsynene og efterfølgende, bliver set og godkendt
af kommunen. Og at virksomhederne i højre grad får kommunens hjælp til at overholde
miljølovgivningen gennem kvalificeret vejledning.
Miljøgodkendelser
Kommunen forventer at meddele miljøgodkendelse til udvidelse af to eksisterende
godkendelsespligtige virksomheder (Aller Tryk A/S og Dansk Retursystem A/S) samt at meddele
miljøgodkendelse til etablering af en støjvold ved Holbækmotorvejen. Endvidere har kommunen
modtaget en ansøgning om midlertidig miljøgodkendelse til at modtage og behandle olieforurenede
jernbaneskærver på et eksisterende anlæg (NCC) samt ansøgninger om etablering af to
autoophugningsvirksomheder. Behandling af disse ansøgninger er også programsat i 2010.
Tabel 2. Oversigt over de miljøgodkendelser, der forventes prioriteret i 2010, samt det antal
godkendelser, der ikke prioriteres opdateret.
Virksomhed

Ny godkendelse eller

Opdatering af

Utidssvarende

godkendelse i forbindelse

eksisterende

godkendelse

med udvidelse

godkendelse

HCS A/S Transport &
Spedition

X

Kallerup grusgrav A/S

X

Aller Tryk A/S

X

Dansk Retursystem

X

A/S
Støjvold ved Aircenter

X

To autoophuggere

X

NCC-nedknusning af
olieholdige skærver

X

Driftsbyen

X

Alba A/S

X

Dansk Akrylpladefabrik
A/S

X

Metropak A/S

X

7 virksomheder

X

I 2009 sendte kommunen udkast til miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsaktiviteter til
HCS A/S Transport & Spedition’ grusgrav på Kohøjvej og Kallerup grusgrav. Godkendelserne
meddeles primo 2010. Derudover målsætter kommunen at påbegynde miljøgodkendelse af to
aktiviteter i Driftsbyen (jordkartering og kompostering).
Derudover forventer kommunen, at opdatere og/eller fastsætte supplerende vilkår i tre
miljøgodkendelser til eksisterende godkendelsespligtige virksomheder (Alba A/S, Dansk Akrylplade
Fabrik A/S og Metropak A/S), samt at revidere sikkerhedsdokumenterne for en virksomhed der er
omfattet af risikobekendtgørelsen (Statoil A/S). Opdateringen af miljøgodkendelserne for
henholdsvis Alba A/S og Metropak A/S skyldes både, at godkendelserne er mere end 8 år gamle, og
dermed ude af de 8 års retsbeskyttelse, og at virksomhederne ønsker nye vilkår, begrundet af
ændrede driftsforhold.
Endvidere er kommunen bekendt med, at yderligere 7 godkendelsespligtige virksomheder (4
autoophuggere, Hedeland Knallertbane, Kohberg og Hedehusene Produkthandel) har
miljøgodkendelser med utidssvarende vilkår. Disse 7 miljøgodkendelser er ikke programsat for
2010.
Kommunen har prioriteret sin indsats på godkendelsesområdet under hensyntagen til to
hovedkriterier: Dels prioriteres ansøgninger, der vedrører nye virksomheder/anlæg; dels prioriteres
ansøgninger, der vedrører udvidelser af eksisterende virksomheder. Kommunen har endvidere
prioriteret, at revidere/supplere yderligere 4 miljøgodkendelser. Disse godkendelser er prioriteret ud
fra to hovedkriterier: Dels den forventede miljømæssige effekt af at revidere/supplere
virksomhedens miljøgodkendelse; dels det forventede tidsforbrug til løsning af opgaven.
Tilslutningstilladelser for udledning af spildevand til kloak
Der er overført 24 tilslutningstilladelser i kø fra 2009 til 2010. De 24 tilladelser fordeler sig på:
 fire ældre, påklagede tilladelser, hvor meddelelse fortsat afventer afgørelse fra
Miljøklagenævnet. Der forventes et opfølgnings- og færdiggørelsesarbejde, når der er truffet
afgørelse.
 seks tilladelser, som vurderes at være utidssvarende i forhold til de vilkår tilladelsen
tidligere er meddelt på. Herunder to fødevarevirksomheder, et vaskeri, en bilvaskehal samt
to vaskepladser hos vognmandsvirksomhed og skurvognsudlejning.
 14 virksomheder som ikke tidligere har fået meddelt tilslutningstilladelse og hvor
spildevandsafledningen på nuværende tidspunkt er reguleret af byggetilladelsen.
Hoveddelen af disse tilladelser drejer sig om afledning af vaskevand fra vaskepladser på
autoværksteder, en bilag 1 virksomhed, samt en tilladelse til en miljøgodkendt virksomhed
som er under etablering.
Mål:
Af de ovenstående 24 ventende tilladelser er der prioriteret udarbejdelse af følgende 7
tilslutningstilladelser:
 Alba A/S - opdateres i forbindelse med revision af miljøgodkendelse
 Kohberg A/S
 Vaskecentret Taastrup
 Igos A/S
 Dansk Akrylpladefabrik A/S - opdateres i forbindelse med revision af miljøgodkendelse
 DSB S-tog A/S
Supplerende mål:
Herudover har kommunen modtaget to ansøgninger om etablering af vaskepladser, som vil blive
prioriteret i 2010:
 Teknologisk Institut
 Ikke navngiven virksomhed - Guldalderen 50

Udvælgelsen af, hvilke tilladelser der udarbejdes i 2010 er sket på baggrund af en prioritering af
nyindkomne ansøgninger, samt hvilke tilladelser, der er vigtigst at udarbejde miljømæssigt set.
Forventede ansøgninger som ikke er på listen
Det forventes at kommunen yderligere i 2010 modtager ansøgning om tilslutningstilladelse fra
Carlsberg og DPD. Disse tilladelser forventes ikke prioriteret i 2010.
Tilsyn med svømmebade
Mål:
 tilsyn og kontrol med badevandets kvalitet i de 6 svømmebassiner i Høje-Taastrup Kommune.
Opdatering af affaldsplan og nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald
Det var målsat, at den kommunale affaldsplan skulle opdateres i slutningen af 2009, således at den
kunne træde i kraft i starten af 2010. På grund af andre prioriteringer er målet ikke nået.
Kommunen havde programsat, at både kommunens husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativ
skulle revideres i 2009. Regulativrevisionerne har dog afventet den nye affaldsbekendtgørelse, som
først kom 22. december 2009, hvorfor arbejdet ikke er gennemført i 2009.
Mål:
 Opdateret affaldsplan forelægges til 1. behandling ved april-møderækken og sendes derefter i
høring.
 Regulativer for husholdnings – og erhvervsaffald målsættes forelagt til 1. behandling ved
septembermøderækken.

Miljøgebyr
For 2010 er miljøgebyret kr. 286,28 pr. time. Gebyret opkræves virksomheder i forbindelse med
kommunens tilsynsarbejde på virksomhederne, gældende for virksomheder med miljøgodkendelse,
bilag 1 virksomheder, landbrug med dyrehold samt autoværksteder. Endvidere opkræver
kommunen gebyr i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser.

Jordområdet
Deponier
Kommunen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for fire deponeringsanlæg. Det drejer sig om:





Ågesholms Fyldplads,
Kallerup grusgrav,
Rockwool ”Tippen”, og
Sengeløse Losseplads

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 skulle være lukket for modtagelse af affald og efterfølgende med jord
senest 16. juli 2009. Grundlaget er påbud om nedlukning, meddelt af Københavns Amt.
Nedlukningen kompliceres af, at finanskrisen har sat byggeriet og dermed flere aktuelle
anlægsarbejder i stå, hvorfor udbuddet af jord er blevet mindre. Sengeløse Losseplads og Rockwool
”Tippen” er endnu ikke færdig med etablering af slutafdækning. Kallerup grusgrav og Ågesholm
Fyldplads er lukkede og retableres med den forhåndenværende jord.

Slutafdækningen på Rockwool ”Tippen” forventes færdig i første halvdel af 2010, og kommunen vil
løbende føre tilsyn med dette. For Sengeløse Losseplads skal kommunen i 2010 se nærmere på
hvordan det evt. et muligt at få sikret den nødvendige slutafdækning med jord.
På Sengeløse Losseplads mangler der desuden, at blive foretaget målinger/vurdering af dannelsen
af gas fra pladsen og løbende opfølgning på moniteringen. I relation til Rockwools fyldplads,
”Tippen”, skal der løbende foretages en vurdering af grundvandsrisikoen fra affaldsdeponeringen ud
fra moniteringen. Afhængig af risikovurderingen skal der evt. udarbejdes nye alarmkriterier på
baggrund af vurderinger.
Mål:
 Sengeløse Losseplads og Rockwool ”Tippen” får afsluttet slutretableringen i 2010.

Sager efter jordforureningsloven
Prioriteringer af jordsager
Overordnet er kommunens prioritering af sager på jordforureningsområdet oplistet i prioriteret
rækkefølge:
 håndtering af akut opståede sager i forbindelse med uheld, hvor hurtig indgriben er
nødvendig for at mindske de miljømæssige konsekvenser,
 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 som ansøgninger om boretilladelser og ansøgning om
genanvendelse af restprodukter og jord efter genanvendelsesbekendtgørelsen, og
 § 8 tilladelser efter jordforureningsloven og § 19 samt § 33 tilladelser efter
miljøbeskyttelsesloven, som ikke har lovfastsatte frister.

Opgaver for kommunen i forbindelse med større bygge-og anlægsopgaver
Der er 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.

Aktuelle sager i 2010
Af aktuelle større sager, der indebærer myndighedsbehandling i 2010, kan nævnes:









jordhåndtering i forbindelse med udvidelse af regnvandsbassinet i Selsmosen,
jordhåndtering i forbindelse med etablering af støjvold ved Aircenteret
jordhåndtering i forbindelse med etablering af handicapcenteret
jordhåndtering i forbindelse med Jasonsminde
løbende tilsyn ved udvidelsen af Holbækmotorvejen og nye tilladelser,
fortsættelse af den overførte opgave fra 2008 vedrørende oprensning efter væltet tankbil på
Brandhøjgårdsvej og spild på Høje Taastrup Station, samt
fortsættelse af sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med diverse pågående frivillige
oprensninger på Air Liquid, Q8 Hovedgaden, m.v.
Regionens undersøgelse af 14 børneinstitutioner i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunen skal i 2010 samarbejde med Region Hovedstaden om undersøgelse af 14
børneinstitutioner i kommunen, hvor det er vurderet at der kan være en risiko for forurening i jord
og grundvand. Opgaven er overført fra 2009.

§ 8 tilladelser
Ansøgning om § 8 gravetilladelser på forureningskortlagte ejendomme prioriteres efter dato for
modtagelse af ansøgning, hvis sagen ikke er akut.
Status pr. 01.01.2010 er, at der ligger 4 sager i kø til behandling efter jordforureningslovens § 8.
Sagerne er overført fra 2009. 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.
I januar 2010 er der 22 uafsluttede eller igangværende § 8 sager. Det drejer sig om følgende sager,
tabel 3:
Tabel 3. Oversigt over status for uafsluttede, aktive eller kommende § 8 sager
Uafsluttede § 8 sager jan 2010
Husmandsvej 3
Hørskætten 30-32 (2 stk.)
Nyhøjsvej 18
Taastrup Hovedgade 90 og 90 A
Vadsbybygade 3
Hørsvinget 4
Teglevej 5A og 5-7
Bondehøjvej 6B
Hovedgaden 501(Rockwool) (3 stk.)
Depotvej 4
Hedelykken 6
Hedesvinget 4 (2 stk.)
Rugvænget 34
Hedevej 5
Skelvej 30
Bakkevej 9
Kirkevej 1-3
Frederiksholmsvej 9
Taastrupgårdsvej 5
Regnvandsbassin Husby Alle
Selsmosen
Selsmosen

Status
uafsluttet
uafsluttet
uafsluttet
uafsluttet
uafsluttet
uafsluttet
uafsluttet
uafsluttet
aktiv
uafsluttet
uafsluttet
aktiv
uafsluttet
aktiv
aktiv
aktiv
tilladelse endnu ikke udarbejdet
tilladelse endnu ikke udarbejdet
aktiv
aktiv
tilladelse endnu ikke udarbejdet
tilladelse endnu ikke udarbejdet

Aktive sager er de sager, hvor kommunen aktuelt er i dialog med ansøger, fører tilsyn med
gravearbejdet mv. De uafsluttede sager er sager, som f.eks. afventer yderligere
undersøgelser, eller hvor sagen er ikke er afslutte fordi ansøger mangler indsendelse af
dokumenter.
Mål for § 8 sager:
 § 8 sager i kø påbegyndes i 2010.

Opgaver inden for råstofområdet 2010
Tilsyn med råstofgrave
Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 blev råstofloven ændret, så
administrationen af råstofloven blev delt mellem regionsrådene og kommunerne. Regionsrådene har

ansvaret for kortlægning af råstoffer og planlægning af råstofindvinding og forsyning. Kommunerne
har ansvaret for at give råstoftilladelse og føre tilsyn med råstofindvinding.
Mål for tilsynsindsatsen, hvor bl.a. indvindingstilladelsens vilkår gennemgås, og kommunen
kontrollerer, at graveplanen og efterbehandlingsplanen overholdes:
 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 behandler pt. ansøgning om råstofindvinding på Klevehøjvej 12, Kallerup. Ejendommen
ligger som nabo til Kallerup Grusgrav, og indvindingen er ansøgt som en udvidelse af Kallerup
Grusgrav, og hvor kørsel m.m. skal ske via denne.
Mål:
 Færdigbehandling af ansøgning om råstofindvinding på Klevehøjvej 12, Kallerup.
Opfølgning på eventuelle klager
Grusgravning kan give gener for de omkringboende, typisk i form af tung trafik, jord og grus på de
tilstødende veje, støj fra maskiner og støv fra de blotlagte skrænter. Kommunen behandler
indkomne klager.
Helhedsplan for Vasby Graveområde
I Høje-Taastrup Kommune ligger to indvindingsområder – Vasby Graveområde og Reerslev
Graveområde. Inden for de to indvindingsområder ligger i alt 10 ikke afsluttede grusgrave, hvoraf
der indvindes grus i fire af gravene. De øvrige seks grusgrave er færdigudgravede, men er ikke
efterbehandlede. Kommunen vil i 2010 arbejde med at afdække årsagerne til den manglende
efterbehandling, samt søge at fremme en afslutning af gravene.
Fire af de seks færdigudgravede, men ikke efterbehandlede grusgrave, ligger i Vasby Graveområde.
Kommunen vil i 2010 udarbejde en landskabsanalyse af området. Landskabsanalysen skal danne
grundlag for en efterfølgende helhedsplan for området. Helhedsplanen skal beskrive de
efterbehandlede grusgraves koter, beplantning, anvendelse m.m. for at sikre en sammenhæng med
tilgrænsende ejendomme. Vasby Graveområde bør tænkes sammen med den ydre grønne kile, der
udgør en væsentlig del af graveområdet.
Mål:
 Fremme efterbehandlingen af de færdigudgravede, men ikke afsluttede grusgrave.
 Udarbejde landskabsanalyse for Vasby Graveområde, der skal ligge til grund for en efterfølgende
helhedsplan.

Kortlægning af trafikstøj
Opgaven vedrørende kortlægning af trafikstøj i kommunen blev ikke afsluttet i 2009, grundet andre
prioriteringer og udvidelse af trafikstøjkortlægningen langs Sydvej i efteråret 2009.
Kommunen har i oktober 2009 fået udarbejdet beregning af trafikstøj i Torstorp fra Sydvej på
baggrund af indsigelser fra beboere i Torstorp i forbindelse med fremlæggelse af et lokalplanforslag
for en grund ved Hallands Boulevard. Trafikken forventes at blive øget i de kommende år i takt med
udnyttelsen af erhvervsområdet vest for Torstorp, herunder i forbindelse med etablering af
Grønttorvet. Støjberegningen viser, at flere boliger langs Sydvej i dag har et støjniveau over 58 dB,
der er Miljøstyrelsens vejledende, døgnvægtede grænseværdi.

Kommunen modtog i november 2009 endvidere en klage fra en borgergruppe på Kingosvej,
Lykkens Vænge og Sthensvej over støj fra Roskildevej. Kommunen har orienteret borgergruppen
om, at vejstrækningen indgår i støjhandlingsplanen, hvor også tiltag for at nedbringe
trafikstøjbelastningen er beskrevet.
Mål:
 Færdiggørelse af Forslag til Støjhandlingsplan for Høje-Taastrup Kommune 2009 herunder med
fremlæggelse af planforslaget til 1. behandling ved majmøderækken.

Opgaver inden for vand- og naturområdet
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i tre delområder:
Taastrup Nord indsatsområde, Nybølle indsatsområde og Ishøj indsatsområde.
Derudover skal kommunen revidere indsatsplanen for Solhøj Kildeplads, som er udarbejdet at det
tidligere Københavns Amt og vedtaget endeligt i 2004.
Indsatsplanerne skal indgå i den samlede vandplanlægning og ressourceforvaltning af
overfladevand og grundvand, som udspringer af Vandrammedirektivet
Den indledende indsatskortlægning af de fire områder, som er udført af de statslige Miljøcentre, er
afsluttet. Indsatsplanerne skal fastlægge initiativer, som kommunen ud fra den indledende
indsatskortlægning vurderer som nødvendige for på længere sigt at sikre grundvandskvaliteten i
kommunen.

Taastrup Nord indsatsplanområde
Kommunen har udarbejdet udkast til ”Indsatsplan Taastrup Nord”, og den offentlige høring er
afsluttet. Eventuelle bemærkninger til planen indarbejdes i februar 2010 og i marts-april 2010
sendes planen til godkendelse i koordinationsforum og Byråd.
Mål:
 Den endelige udgave af indsatsplan for Taastrup Nord forelægges til politisk behandling i april-maj
2010.
 I 2010 påbegynder kommunen gennemførelse af indsatsplanens initiativer med henblik på
grundvandsbeskyttelse, som er beskrevet i ”Indsatsplan Taastrup Nord”.
Nybølle indsatsplanområde
Indsatsplanen for Nybølle-området er netop påbegyndt og arbejdet med planen fortsætter i 2010.
Udarbejdelsen af denne indsatsplan foregår i samarbejde med Egedal Kommune med Høje-Taastrup
Kommune som tovholder.
Indenfor Nybølle indsatsplanområde er der registeret mange forureningskilder, som vurderes at
kunne udgøre en trussel mod grundvandsressourcen i området. Grundvandet indenfor
indsatsområdet er allerede påvirket med miljøfremmede stoffer som bl.a. pesticider, klorerede
opløsningsmidler og oliekomponenter. Derudover er flere større områder indenfor Nybølle-området
belastet med nikkel og nitrat, i koncentrationer der overskrider gældende drikkevandskriterier.
Forhøjede koncentrationer af nikkel i grundvandet er indvindingsbetinget og kan indikere, at der
foregår en overindvinding af grundvand i området. Kvælstof tilføres landbrugsjorden som
hovedregel i form af enten husdyr- eller kunstgødning. Kvælstof (ammonium), der i øvrigt også
dannes naturlig i jorden, omsættes af bakterier til nitrat, som herefter kan udvaskes til

grundvandet. Da 69 % af Nybølle-området består af landbrugsarealer vurderes belastningen med
nitrat hovedsageligt at stamme fra landbrugsaktiviteterne.
En af de største udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen, er dels at opstille et
fyldestgørende overvågningsprogram med henblik på overvågning af truende forureningskilder i
indsatsområdet - dels at optimere indvindingsstrategien på vandværker og kildepladser i området.
Mål:
 Indsatsplan for Nybølle-området færdigskrives i første udkast inden udgangen af 2010.
 Indsatsplanen foreligger digitalt.
Ishøj indsatsplanområde
I efteråret 2010 påbegynder Ishøj Kommune indsatsplanen for Ishøj-området. Ishøj Kommune er
tovholder på udarbejdelse af planen og Høje-Taastrup Kommune vil deltage i processen i et
begrænset omfang.
Koordinationsforum
I foråret 2010 sendes ”Indsatsplan Taastrup Nord” til godkendelse i koordinationsforum inden
trykning af endelig udgave.
Mål:
 Afholdelse af møde i koordinationsforum omkring Nybølle indsatsplanområde, når der foreligger et
udkast til indsatsplanen i slutningen af 2010.

Grundvandsovervågning
Store pejledag
Med henblik på at kunne vurdere de årlige variationer i grundvandsspejlet og grundvandets
strømningsmønster forventer kommunen, at der i 2010 pejles i de samme boringer som i 2009.
Da der fremover, så vidt muligt skal pejles i de samme boringer hvert år, forventer kommunen at
udarbejde lokaliseringsskemaer for alle de udvalgt pejleboringer.
Mål:
 Gennemførelse af Store Pejledag i oktober måned.
 Udarbejdelse af lokaliseringsskemaer for alle udvalgte pejleboringer.
Nye indvindingstilladelser
Kommunen afventer de statslige vandplaner som udgangspunkt for meddelelse af nye
indvindingstilladelser til Københavns Energis Kildeplads ved Katrineberg og 11 almene private
vandværker. Indvindingstilladelserne skulle have været meddelt vandforsyningerne senest den 1.
april 2010, da de ifølge lovgivningen højst må meddeles for et tidsrum af 30 år. Miljøministeriet har
udsendt et lovforslag som administrativt forlænger allerede eksisterende tilladelser, indtil et år efter
at de statslige vandplaner er endeligt vedtaget. På baggrund af dette vil kommunen i 2010 følge
med i vandplanernes indhold og deltage i VVM-arbejdet med Miljøcenter Roskilde som optakt til at
udarbejde indvindingstilladelserne.
Tilsyn med vandværker
Kommunen skal løbende kontrollere vandkvaliteten på alle vandværker og følge op på de
overskridelser, der måtte være i samarbejde med vandværkerne og med Embedslægerne
Hovedstaden. Kommunen vil i 2010 følge op på de problemer, der har været med at overholde
gældende vandkvalitetskrav til drikkevandet på flere vandværker. Dette kræver et nært samarbejde
med de pågældende vandværkers bestyrelse for at sikre, at problemerne løses tilfredsstillende
inden for de givne tidsfrister. Endvidere forventes at samarbejdet med Embedslægerne
Hovedstaden styrkes ved flere fælles møder om håndtering af overskridelser af
vandkvalitetskravene.

Mål:
 Opfølgning på alle vandværker med problemer i forhold til drikkevandskvaliteten
 Godkende takstblade for alle vandværker
 Indberette oppumpede vandmænger til JUPITER databasen
 Godkende alle analyserapporter for drikkevandskontrol i Miljøportalen
 Revision af vilkår i indvindingstilladelsens måleprogram for HTK Vand A/S.
Revision af måleprogrammet er nødvendig, da flere af de angivne boringer i det eksisterende
program ikke kan pejles.
Kommunen skal i 2010 sikre at Klovtofte Vandværk lukker, så HTK Vand A/S fremover udelukkende
forsynes fra egne boringer og værkerne fra Københavns Energi A/S.
Beredskabsplan på vandforsyningsområdet
Kommunens beredskabsplan skal revideres i 2010. På vandforsyningsområdet skal der udarbejdes
handlekort for beredskabet for vandværkerne og erhvervelse af nødforsyningsanlæg. Arbejdet
udføres i samarbejde med beredskabet, hvor der udarbejdes en samlet digital beredskabsplan for
Høje-Taastrup Kommune.
Vandrådet
Kommunen forventer at deltage i et til to møder med Vandrådet i 2010. Kommunen orienterer om
nyt på vandforsyningsområdet og arbejdet med indsatsplanerne.
Enkeltindvindingsanlæg
Drikkevandet fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg) skal kontrolleres mindst en gang hvert
femte år ved en forenklet kontrol. Ejeren af boringen skal selv rekvirere og betale undersøgelsen.
Kommunen vil i 2010 fortsætte udsendelse af breve til de ejendomme, der har egen boring.
Mål:
 Gennemførelse af forenklet kontrol af drikkevandet på 50 ejendomme
 Opfølgning på de undersøgelser der allerede er foretaget.
 Skabe overblik over forekomsten af nikkel og problematiske stoffer i drikkevandet til brug for
opdatering af kommunens vandforsyningsplan.

Vand- og Naturplaner i 2010
For at Danmark kan leve op til EU-standarderne i vores vandkvalitet har Miljøministeriet opsat mål
for miljøtilstanden i kommunernes søer, vandløb, kystvande og grundvand. Målsætningerne er
beskrevet i vandplanerne. Det er kommunen, der gennem handleplaner bestemmer indsatsen for,
hvordan målene nås.
Vandplanerne erstatter retningslinjerne i Regionplan 2005 og fastlægger nye retningslinjer og mål
for kommunens vandindvinding, grundvandsbeskyttelse, spildevand, vandløb og søer.
Natura 2000-planerne foreskriver den nødvendige indsats for at sikre gunstig bevaringsstatus i
områderne. Natura 2000-områderne har en særlig natur, der gør dem til habitat- og
fuglebeskyttelsesområder, men de repræsenterer samtidig de største og mest sårbare danske
naturområder.
I Høje-Taastrup Kommune forefindes ét Natura 2000 område – Vasby Mose og Sengeløse Mose.
Planen opstiller et langsigtet mål for områdets natur og et indsatsprogram for perioden 2010-2015.
Indsatsen har i flere tilfælde samme karakter som den indsats, der er nødvendig for at opnå god
økologisk indsats i vandområderne. Der er derved mulighed for at opnå synergi mellem de to
planer. Der er imidlertid også modstridende interesser mellem de hydrauliske forhold i moserne og

vandindvindingen i området. Denne konflikt vil forhåbentlig blive afdækket under det videre
arbejde.
Miljøministeriet har opgjort effekten af Vand- og Natura 2000-planerne på landsplan til:
 Kvælstof langs kysterne bliver reduceret med 19.000 tons
 Fosfor i søerne bliver reduceret med 210 tons
 7300 km vandløb bliver forbedret af hensyn til dyre- og planteliv
 Spildevandet fra ejendomme i det åbne land bliver renset bedre
 Tilbagegang af planter og dyreliv i Natura 2000 områder bremses
 130.000 ha naturarealer får ekstensiv drift for at forhindre tilgroning
 16.000 ha naturarealer får forbedret vandforhold ved indsats mod dræn og udtørring
 20.000 ha skovnatur sikres ved at stoppe opsplitning og sammenkæde små arealer
 En generel styrkelse af hele den danske natur uden for Natura 2000 områderne på grund af
affødte effekter fra den samlede indsats
Høring af Vand- og Natura 2000 planer
Vand- og Natura 2000-planerne er udsendt i forhøring i 8 uger i perioden 14. januar til og med 11.
marts 2010. Forhøringen er rettet mod kommunerne, der i denne periode har mulighed for at
gennemgå planforslagene og sikre, at alle tal og forudsætninger i planerne er rigtige og baseret på
de nyeste data, som kommunen ligger inde med. Efter de otte ugers forhøring vil miljøcentrene
(Høje-Taastrup Kommune hører under Roskilde Miljøcenter) opdatere planerne, inden de sendes i
egentlig offentlig høring senere på året.
Miljøministeriet har ikke udmeldt en revideret tidsplan for det videre forløb af udarbejdelsen af
Vand- og Natura 2000-planerne og kommunerne efterfølgende handleplaner. Men planforslagene
forventes at blive sendt i egentlig høring medio 2010. I denne periode vil alle have mulighed for at
komme med bemærkninger til forslagene, dvs. myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og
enkeltpersoner der har interesse i planerne. Høringsperioden er fastsat til 6 måneder.
Efter høringen vil Miljøcenter Roskilde udarbejde de endelige Vandplaner og Natura 2000-planer
med indsatsprogrammer for kommunens handleplaner. Kommunen skulle i den oprindelige tidsplan
offentliggøre forslag til handleplanerne den 22. juni 2010. Tidsplanen er foreløbig 1 år forsinket, og
det må forventes at kunne ske tidligst medio 2011.
Mål:
 Tilbagemelding på teknisk forhøring senest den 11. marts 2010
 Fortsætte samarbejde med oplandskommuner til Køge Bugt og Roskilde Fjord med henblik på et
fælles høringssvar for den egentlige høring senere på året.
 Tilbagemelding på egentlig høring forventes at skulle ske ved udgangen af 2010.

Vandløbsopgaver
Åbning af rørlagte vandløb
Kommunen målsætter at arbejde på at få åbnet en mindre rørlagt strækning på Marbjerg bæk. Der
skal indgås frivillige aftaler med lodsejer. Kommunen vil forestå åbningen/restaureringen. Hvis
aftalen falder på plads, skal der udarbejdes tillæg til regulativet. Den generelle regulativrevision bør
følge det arbejde der skal gennemføres som konsekvens af de handleplaner, som kommunerne skal
have godkendt i 2011.
Enghave å regulativ i høring i 2010
Regulativet er færdigt og sendes i høring i starten af 2010.
Tillæg til spildevandsplan
Statens udkast til vandplaner indeholder et krav om, at indsatsen med forbedret spildevandsrensning i det åbne land skal være afsluttet i 2012.

Mål:
 Tillæg til eksisterende spildevandsplan til gennemførelse af yderligere tryksat kloakering af
ejendomme i det åbne land.
 Påbud om forbedret spildevandsrensning til de ejendomme, der ikke kloakeres ved hjælp af
tryksat kloakering.
 Etablering af minirenseanlæg på enkeltejendomme i den nordlige del af kommunen, som ikke kan
forsynes med tryksat kloakering.
 Udarbejdelse af samlet tidsplan for gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning i
relation til statens vandplaner. Opgaven løses i samarbejde med HTK Kloak A/S.
Opmåling af vandløb
Mål:
 Opmåling af Vasby å og eventuelt Nybølle å begrundet af en del klager vedrørende disse vandløb.
Administration af tømningsordningen
Kommunen skal i 2010 indføre webløsningen til administration af tømningsordningen for
samletanke og bundfældningstanke fra Geokon A/S i miljøadministrationssystemet. Web-løsningen
skal ligeledes implementeres hos entreprenøren i 2010.

Naturopgaver
Natura 2000 plan for Vasby og Sengeløse Moser

For Vasby mose og Sengeløse mose vil der som følge af, at moserne udgør et Natura 2000
området, være et krav, at der udarbejdes en handleplan. Det skal vurderes, hvilke behov der er for
at få igangsat supplerende undersøgelser, hvilke tiltag og virkemidler, der mest
omkostningseffektivt kan sikre, at de statslige målsætningskrav kan opfyldes. Der skal desuden ske
en koordinering mellem Natura 2000 planen og vandplanerne. For Vasby- og Sengeløser moser har
grundvandsstanden og overfladevandet påvirkning en væsentlig indflydelse på opnåelse af målene.
Dette skal sikres gennem vandplanerne.
Planen skal indeholde plejetiltag, der kan sikre den værdifulde habitatnatur. En samlet plejeplan der
både indeholder plejetiltag så de statslige krav opfyldes samt plejetiltag der opfylder
fredningsbestemmelserne.
I forbindelse med udarbejdelse af plejeplan for Sengeløse mose, har Sengeløse Kommunalforening
givet udtryk for at man gerne vil inddrages i processen. Opgaverne med udarbejdelse af plejeplaner
er overført fra 2009.
Registrering af § 3 beskyttet natur og beskyttede arter
For at kvalificere myndighedsbehandlingen, planlægningen herunder lokalplaner og
udviklingsprojekter som f.eks. Høje-Taastrup Miljøpark, samt sikre en målrettet naturforvaltning, er
der behov for et bedre kendskab til hvor den beskyttede natur findes, og hvordan naturtilstanden
er. Der er desuden et behov for at få et bedre kendskab til, hvor de beskyttede bilag IV arter
findes. Der arbejdes over de næste år på, at sikre en opdateret viden om dyr, planter og deres
levesteder. Det er et krav at disse data sikres og gøres tilgængelige på Miljøportalen.
Ved gennemførelse af disse naturregistreringer generes der også myndighedsopfølgning på ulovlige
forhold. Det er et lovkrav at der foretages opfølgning på disse forhold.
Der er på nuværende tidspunkt kendskab til følgende områder, der kan give anledning til opgaver
vedrørende beskyttede naturtyper og bilag IV – arter:
 Nye lokalplaner – byudviklingsområderne omkring Jasonsminde, i forbindelse med
lokalisering af Høje-Taastrup Miljøpark og Gammelsø




Opdatering af udvalgte § 3-områder
Udbygning af viden for bilag IV arter

Fredningsarbejde
Katrinebjerg Enge og Nybølle Å er under fredning, og det må forventes, at fredningsnævnet vil
anmode om oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen. Fredningssagen skal være afsluttet
efter 2 år – dvs. i starten af 2011. Herefter skal Høje-Taastrup Kommune udbetale sin del af
fredningserstatningen. Beløbet kendes ikke p.t. Der vil også her skulle udarbejdes en plejeplan
efterfølgende.
Der er ikke mulighed for at prioritere et systematisk tilsyn med de fredninger, der findes i
kommunen.
Naturforvaltning – plejeplanlægning og gennemførelse af konkret pleje
Herudover er jf. fredningskendelserne Høje-Taastrup Kommune plejemyndighed for Maglemosen og
Porsemosen. For at der kan gennemføres konkret pleje, skal der udarbejdes plejeplaner.
Der er desuden 18 gravhøje beliggende inden for kommune, der i større eller mindre grad har behov for
pleje, for at sikre den sjældne overdrevsflora.
Mål:

 Udarbejdelse af plejeplan for Maglemosen, Vasby og Sengeløse moser
 Pleje af 6 gravhøje i 2010.
 Plan for pleje af de resterende gravhøje i de kommende år.
 Konkret naturpleje i de større naturområder samt udvalgte § 3 områder.
Høje-Taastrup Kommune har foretaget naturpleje af et areal i Vasby Mose, og dette arbejde vil blive
videreført for at sikre voksestedet for den fredede Melet Kodriver og Rust Skæne. Pleje vil blive
gennemført dels i samarbejde med et frivilligt høslet-laug og dels gennem en entreprenør.
Bjørneklobekæmpelse

Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo går ind i sit 2. år. Det forventes, at de private ejere går
positivt ind i kampen mod kæmpebjørnekloen. Kommunens skal i forbindelse med indsatsplanen
føre tilsyn med, at de enkelte ejere af arealer med bjørneklo foretager en effektiv bekæmpelse af
planten. Kommunen har mulighed for at udstede påbud til ejere, der ikke lever op til kravene i
indsatsplanen. Med erfaringer fra 2009 må det forventes at der skal afsættes en del ressourcer til
denne opgave.
Efter behandling af et teknisk problem, vil et webbaseret kort med forekomst af bjørneklo blive
gjort tilgængeligt for borgerne. Herved skabes der mulighed for at borgerne kan bidrage med
oplysninger om hvor der findes bjørneklo. Nye indrapporteringer vil blive fuldt op at et tilsyn og et
krav om bekæmpelse jf. indsatsplanen.
Naturpark-projekt
Friluftsrådet har indbudt kommunerne til at deltage i et projekt om udvikling og afprøvning af et
dansk Naturpark-koncept. I den forbindelse søges et antal kommuner, som vil deltage i et 2-årig
pilotprojekt.
Projektet indeholder en mærkningsordning, som kommunerne kan ansøge om at komme i
betragtning til. At få udpeget og klassificeret et område som Naturpark, vil give en positiv omtale
og uden tvivl været et godt brand for kommunen. Et oplagt område for Høje-Taastrup Kommune vil
være Store Vejleådal, i samarbejde med de 3 øvrige oplandskommuner.
Mål:
 Kommunen arbejder aktivt for at komme i betragtning til at deltage i Naturparksprojekt.
Agenda 21 rådet

Rådet vil fortsætte sit arbejde ud fra målene om 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 indgår.
Der er planlagt fire møder og heraf én besigtigelse, til f.eks. Natura 2000 områderne.

