TMC - Natur og Miljø
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf: 43591000
www.htk.dk

Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose
c/o sekretariatet v.HOFOR.
Spildevand Albertslund A/S
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund.
CVR 33046383
Udelukkende fremsendt pr. epost til HOFOR, ater@hofor.dk og Orbicon stmu@orbicon.dk

Dir.tlf.: 43591264
Email: piaBj@htk.dk
26-05-2016
Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag

10.00 - 14.30

Torsdag

10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.30

Støjvold, fristforlængelse vilkår 4 i § 33-Miljøgodkendelse til etablering af støjvold i
området ved Havetoften og Motorring 4
Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose c/o sekretariatet v.HOFOR har 14. september 2015
fået tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens1 § 33 til etablering af støjvold mod Motorring 4
(O4) med genanvendelse af overskudsjord primært fra etablering af 3 nye regnvandsbassiner
samt fra modtagelse af forklassificeret jord fra eksterne lokaliteter.
Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til den 1. juni 2016 og virksomheden har søgt om fristforlængelse.
Baggrund
Det fremgår af lokalplan 1.78 for området, at støjvolden er en del af udbygningen af det rekreative område. Støjvolden etableres således som led i at reducere støjbelastningen generelt
i området, samt med henblik på etablering og udbygning af et rekreativt område. Etablering
af regnvandssøer og udbygning af det rekreative område vil på sigt indebære renere vand i
vådområderne nedstrøms, med en mere artsrig natur til følge. I det rekreative område vil
støjvolden både visuelt og støjmæssigt skærme området fra motorvejen. Støjvolden skal således, udover at reducere støjbelastning fra motorvejen, udgøre en del af det kuperede terræn med stier åben for offentligheden, som over tid vil blive opbygget, og som derfor på sigt
vil bidrage til områdets rekreative værdi.
I miljøgodkendelsen er fastsat følgende i vilkår 4:
4.
Støjvoldens 1. etape skal være etableret og anlægsarbejdet afsluttet senest 1. juni
2016. Terrænreguleringen/støjvoldens udstrækning fremgår af bilag 3.
Ansøgning om fristforlængelse
Orbicon har på vegne af HOFOR med epost fra 23. maj 2016 ansøgt om en fristforlængelse
for slutretablering af volden til 1. august 2016.
Rådgiver oplyser at projektet er forsinket fordi det har været vanskeligere end forudsat at
skaffe egnet jord.
For at opnå voldens fulde størrelse har det været nødvendigt at indbygge jord fra eksterne lokaliteter, hvilket Miljøgodkendelsen også giver mulighed for. Dette arbejde har først kunne
startes op da vejret tillod det efter afslutning af vinter. I løbet af april og maj 2016 er der ind-
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bygget ca. 11.000 m3 jord fra eksterne lokaliteter. Pr. 23-05-2016 resterer der at få indbygget ca. 3.000 m3 jord.
Der indbygges kun ren jord fra eksterne lokaliteter og jorden skal være genindbygningsegnet
og uden fyldtegn. Dette dokumenteres gennem tilsyn og prøvetagning jf. Miljøgodkendelsen.
Det har dog vist sig, at det har været svært at skaffe egnet jord indenfor den tidsramme, der
er opstillet i Miljøgodkendelsens vilkår 4. I sær for den sidste jord stilles der store krav til jordens egenskaber.

Kommunens vurderinger
Kommunen har modtaget kopi af de seneste anmeldelser om jordflytning fra eksterne lokaliteter til volden og kan på den baggrund konstatere, at det har været svært at skaffe egnet
jord indenfor den resterende tidsramme, der er opstillet i Miljøgodkendelsens vilkår 4.
Den fremtidige anvendelse til rekreativt område betyder, at det er vigtigt, at I sær den sidste
terrænnære jord overholder krav til jordens egenskaber og herunder renhed. Orbicon vurderer på den baggrund at en fristforlængelse for opfyldelse af alle vilkår i den gældende miljøgodkendelse er nødvendig.
Kommunen kan på baggrund af ovenstående tilslutte sig Orbicons vurderinger.
Afgørelse om fristforlængelse
Kommunen træffer på baggrund af ovennævnte afgørelse om, at fristen i vilkår fire kan forlænges, således at vilkåret ændres til følgende:
4.
Støjvoldens 1. etape skal være etableret og anlægsarbejdet afsluttet senest 1. august
2016. Terrænreguleringen/støjvoldens udstrækning fremgår af bilag 3.
De resterende vilkår i godkendelsen af 14. september 2015 er således gældende indtil den 1.
august 2016.
Lovgrundlag
Godkendelsen meddeles i medfør af § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven2.
Tilladelse efter anden lovgivning er ikke omfattet af denne tilladelse. HOFOR er selv ansvarlig
for at indhente eventuelle øvrige fornødne godkendelser og tilladelser.
Bemærkninger til høringsudkast
Udkast til denne fristforlængelse har været i partshøring hos HOFOR og Orbicon. Kommunen
har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændring af afgørelsen.
Tilsynsmyndighed
Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for denne tilladelse.
Klagevejledning
En detaljeret klagevejledning er vedlagt denne afgørelse. Det fremgår bl.a. af klagevejledningen, hvem der kan klage.
Udkast til fristforlængelsen har været i høring hos Hofor og Orbicon. Tilladelsen offentliggøres
på kommunens hjemmeside 26. maj 2016.
Som det fremgår af vejledningen er klagefristen for kommunens modtagelse af klage 4 uger
fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside, dvs. 23. juni 2016.
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Klagevejledning til afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33
Afgørelser, der er truffet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven3 med tilhørende bekendtgørelser.
Klageinstans
Natur og Miljøklagenævnet,Frederiksborggade 15, København K.
Hvem skal klagen sendes til:
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Hvad kan der klages over
Der kan klages over den meddelte tilladelse, og dermed de vilkår tilladelsen
indeholder jf. lovens § 91.
Krav til klagen
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefrist
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og denne afgørelse
kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
Hvornår må tilladelsen udnyttes?
Tilladelsen må udnyttes fra det tidspunkt tilladelsen er meddelt. Miljøklagenævnet kan dog bestemme, at tilladelsen først må udnyttes, når en eventuel
klage er afgjort.
Hvem kan klage?
Hofor, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, enhver der har
en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
Tilladelsen sendes til orientering til flg. personer og institutioner:
Steen Kofoed Munch, Orbicon, StMu@Orbicon.dk
Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Miljoe@RegionH.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN Høje-Taastrup hoeje-taastrup@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, seost@sst.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk
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