Beretning om kommunens indsats natur- og miljøområdet i 2008 Teknik- og
Miljøcentret
Forord
Kommunerne varetager væsentlige områder inden for miljø- og naturbeskyttelse. Det drejer sig blandt andet
om meddelelse af miljøgodkendelse til virksomheder, tilsyn med miljøforhold på virksomheder og landbrug,
gravearbejde på forurenede ejendomme, oprydning efter jordforureninger tilsyn med spildevands- og
vandforsyningsanlæg og udarbejdelse af sektorplaner for vandforsyning og affalds- og spildevandsbortskaffelse.
Endvidere fører kommunerne tilsyn med private og kommunale vandløb, udarbejder miljøvurderinger af planer,
fredningsplaner og behandler sager vedrørende beskyttelseslinjer for fortidsminder mv. Opgaverne er fastlagt
inden for følgende lovområder:



Miljøbeskyttelsesloven



Jordforureningsloven



Vandforsyningsloven



Vandløbsloven



Lov om Råstoffer



Naturbeskyttelsesloven



Lov om Miljøvurdering af planer



Lov om Miljømål og Natura 2000



Museumsloven og



Lov om kemiske stoffer og produkter

Alle landets kommuner skal hvert år udarbejde en beretning om tilsynsindsatsen. Beretningens formål er at
dokumentere kommunens miljøarbejde indenfor ovenstående lovområder. Beretningen skal endvidere
indeholde kommunens vurdering af og tilkendegivelse om kommunens miljøindsats i 2008. Ligeledes skal
kommunerne udfylde forskellige oplysningsskemaer fra Miljøstyrelsen om antallet af tilsyn og omfanget af
reaktioner (henstillinger, påbud mv.) i forbindelse med tilsynene.
Tilsvarende skal alle kommuner hvert år indberette oplysninger om kommunens tilsyns- og plejeaktiviteter det
foregående år til By- og Landskabsstyrelsen. Det følger af "Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer, om
tilsyn og om indberetninger" (BEK nr. 1604 af 20. november 2006). Indberetningerne omfatter en opgørelse
over ressourceforbruget for plejeaktiviteter på fredede arealer og aktiviteter efter naturbeskyttelsesloven, og
uanmeldt tilsyn, tilsyn efter anmeldelse og tilsyn på andet grundlag. Indberetningen blev foretaget første gang i
begyndelsen af 2008 for 2007, som var det første år med nye kommunale opgaver efter amternes
nedlæggelse.
I tilknytning til beretningen vedtager Byrådet årsprogrammet for kommunens indsats på natur- og
miljøområdet. I årsprogram 2009 målsættes indsatsen for de opgaver, der er kendt fra årets start, og som
dermed kan planlægges. Der er ikke lovkrav om udarbejdelse af årsplan, men den bidrager til at skabe oversigt
over årets opgaver, for så vidt angår de kendte opgaver.

Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet
Kvalitetsstyringsloven fra 2006 indebærer, at alle kommuner skal indføre et kvalitetsstyringsprogram for
opgaverne på natur- og miljøområdet. Systemet skal bidrage til, at kommunerne løser opgaverne med faglig
kvalitet, effektivitet og ensartethed. I 2008 er der udarbejdet ca. 30 af de 44 kvalitetsprocedurer, som
kommunen skal certificeres på i anden halvdel af 2009. Forinden certificeringen af systemet skal dette
gennemgå en intern audit, jf. kvalitetsstyringsloven.
Det tværkommunale miljøsamarbejde ”Miljøforum” besluttede i 2008, at kommunerne skulle gennemføre intern
audit på tværs af kommunerne. Målet var at auditere ca. halvdelen af natur- og miljøprocedurerne og på alle de
tværgående procedurer. Relevante data og dokumentation indgår i auditeringen og målet er at vurdere, om
kvaliteten i den konkrete indsats og forløb er i overensstemmelse med proceduren og om opgaveløsningen
lever op til faglige mål og gældende lovgivning på området.
I oktober 2008 udførte Høje-Taastrup Kommune audit i Albertslund Kommune. Audit blev gennemført på 17
natur- og miljøprocedurer, men ingen tværgående procedurer. Auditresultaterne blev mundtligt fremstillet efter
endt audit med tilstedeværelse af de involverede medarbejdere og ledere. Efterfølgende blev der udarbejdet en
rapport, som påpegede afvigelser af større eller mindre grad samt angav forbedringsforslag til de enkelte
procedurer. Rapporten blev afleveret til Albertslund Kommune 14 dage efter besøget.
Data på miljøområdet
IT-værktøjer og data i natur- og miljøafsnittet
På natur- og miljøområdet har der også i 2008 været stor efterspørgsel på data til at løse både nye og kendte
myndighedsopgaver. Det drejer sig bl.a. om:



Støjkortlægning



Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse



Vandløbsdata



Områdeklassificering (jord i byzonen)



Bjørneklo



Vandindvinding

Til områdeklassificeringen blev der i 2008 indkøbt luftfotos fra 1954 optaget af US Air force for det danske
forsvar.
Derudover har der løbende været opgaver med at opdatere temaer i Danmarks Miljøportal, som kommunen har
et dataansvar for.
Der er over året blevet udarbejdet nye temaer til kommunens interne konfliktsøgningsværktøj således at den
daglige sagsbehandling har adgang til relevante digitale kort.

Miljøstyrelsens tema 2007
Miljøstyrelsens tilsynstema for 2008 var rettet mod kommunernes erfaringer med anvendelse af branchebilag i
forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder. Branchebilagene udarbejdes af Miljøstyrelsen for at
forenkle og standardisere godkendelsesbehandlingen. Miljøstyrelsen ønsker således indberetninger fra
kommunerne om:



der er opnået administrative lettelser ved brugen af de udstedte standardvilkår,



kommunerne vurderer, at systemet er effektivt,



anvendelsen af branchebilagene har givet anledning til miljømæssige problemer, som ikke kan
håndteres gennem standardvilkårene, eller som kræver yderligere tiltag.

Kommunen har ved tilsyn med en listevirksomhed konstateret, at virksomhedens miljøgodkendelse er
utidssvarende og har derfor meddelt supplerende vilkår til miljøgodkendelsen. Vilkårene er meddelt i
overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardvilkår for denne type virksomhed. Virksomheden har dog også
opbevaring af olie samt farligt affald, hvilket Miljøstyrelsen ikke har lavet standardvilkår for denne branche.
Kommunen har derfor tilføjet supplerende vilkår om dette.
Resultat for miljøtilsyn 2008
Ved planlægning af virksomhedstilsyn i 2008 var målet at gennemføre flere tilsyn end aftalen mellem
Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen fastlægger. Det skyldes, at det erfaringsmæssigt er nemmere at
rette op på få og små miljøproblemer frem for at skulle rette op på mere omfattende problemer med
overholdelse af miljølovgivningen med større mellemrum. Hyppige tilsyn bidrager således afgørende til den
forebyggende indsats på miljøområdet.
Opgørelsen af målsatte og gennemførte tilsyn viser, at målene er fuldt indfriet. Særligt har dækningen af tilsyn
på virksomheder med miljøgodkendelse (”listevirksomheder”) været bedre end målsat. Virksomheder i denne
kategori kan have en betydelig miljøpåvirkning såfremt virksomhederne ikke drives efter de vilkår, kommunen
fastlægger i miljøgodkendelsen, og derfor er det væsentligt at besøge virksomheder inden for denne kategori
ofte.

Tabel 1. Oversigt over antallet af gennemførte virksomhedstilsyn
2008 i relation til mål
Antal Tilsyns Antal
MST/SNS
Virksomheds
Dækning
virk. mål besøgte mindstekrav
2008
kategori
virk.
3-6 år a)
i alt 2008
Listevirksomheder 43
23
26
33%
60%
Autoværksteder
78
34
34
25%
44%
Bilag 1
91
32
32
25%
35%
virksomheder
Landbrug m.
66% over
erhvervsmæssigt
25
7
7
perioden
>100%
dyrehold
2005-2008
Råstofgrave
4
4
4
Ingen
100%
§ 42 virksomheder,
handels- og
kontorvirksomheder, 1018 7
20
Ingen
2%
skoler og
institutioner,

Tabel 1. Oversigt over antallet af gennemførte virksomhedstilsyn
2008 i relation til mål
MST/SNS
Antal Tilsyns Antal
Virksomheds
Dækning
virk. mål besøgte mindstekrav
kategori
2008
virk.
3-6 år a)
i alt 2008
landbrug
I alt
1259 107
123

a) Mindstekravet dækker over perioder på 3-6 år, afhængig af virksomhedstype. For landbrug med dyrehold op
til 75 DE er minimumskravet for tilsyn i perioden 2005-2008 på 66 %, opgjort i 2008, jf. ny aftale fra 2007.
Det fremgår af tabel 1, at både kommunens egne mål for tilsyn for alle virksomhedskategorier og antallet af
tilsyn efter Miljøstyrelsens mindstekrav er mere end opfyldt. Både for listevirksomheder, autoværksteder og
landbrug er dækningen betydelig bedre end mindstekravet om antal tilsyn fastlægger.
Tilsyn med virksomheder
Virksomheder med miljøgodkendelse (”listevirksomheder”)
Kommunen har i 2008 ført tilsyn på otte varmecentraler. Alle varmecentralerne er spidsbelastningscentraler,
der kun anvendes ved nedbrud på kraftvarmeværkerne. Der har derfor kun været ganske få driftstimer i 2008,
hvoraf de fleste er brugt ved opstart af kedlerne i forbindelse med vedligeholdelse af varmecentralerne.
Varmecentralerne har generelt orden i miljøforholdene. Enkelte tilsyn medførte indskærpelser om at få udført
kontrol med kedlerne. Kontrollen skal sikre, at bl.a. udledningen af kvælstofforbindelser ikke overstiger de
vilkår, kommunen har fastlagt for driften af varmecentralerne.
Ved tilsyn hos en produkthandel blev virksomhedens miljøforhold gennemgået i henhold til miljøgodkendelsen.
I den forbindelse kunne det konstateres, at virksomhedens miljøgodkendelse ikke længere er tidssvarende.
Virksomheden har blandt andet ikke vilkår for opbevaring af olie samt farligt affald. Kommunen har derfor
meddelt tillægsvilkår til virksomhedens miljøgodkendelse.
En af kommunens større listevirksomheder, der laver overfladebehandling af forskellige metalemner, flyttede i
begyndelsen af året en stor del af produktionen til udlandet. Sidst på året lukkede så resten af virksomheden
og kommunen førte i den forbindelse tilsyn med, at der ikke efterlades råvarer, affald eller andre genstande,
der kan medføre risiko for forurening på ejendommen. Det er endnu uvist, hvilken type virksomhed, der
overtager ejendommen.
Autoværksteder
Langt de fleste autoværksteder i kommunen er mindre virksomheder med kun en enkelt eller to ansatte. Ved
tilsyn på disse virksomheder bliver der ofte konstateret problemer med sortering af genanvendeligt affald samt
med virksomhedernes egenkontrol f.eks. dokumentation for bortskaffelse af farligt affald. Kommunen har
indskærpet overholdelse af kravene på virksomhederne.
På de større autoværksteder er der generelt mere fokus på miljø. Det kan hænge sammen med, at der ofte er
ansat en person til at tage sig af virksomhedens miljøforhold. Ved kommunens tilsyn på et af de større
autoværksteder kategoriseret på niveau 2 blev det drøftet, hvilke tiltag virksomheden skulle udføre for at blive

kategoriseret på niveau 1. Virksomheder i kategori 1 er de virksomheder der arbejder målbevidst med
virksomhedens miljøforhold, og hvor der sjældent er grund til at håndhæve miljøreglerne. Virksomheden er
miljøcertificeret og har efter kommunens tilsyn fremsendt en miljøredegørelse, der indeholder virksomhedens
miljøpolitik samt miljømål. Derudover har virksomheden fulgt op på kommunens indskærpelser. Virksomheden
er derfor blevet kategoriseret på niveau 1, hvilket betyder, at virksomheden er på forkant med miljøarbejdet.
Flere autoværksteder har skiftet ejer siden kommunens sidste tilsyn, hvilket betød at der ikke altid var viden
om de gældende miljøregler. Det er særligt i forhold til sortering og opbevaring af affald, at værkstederne har
problemer med at overholde reglerne. To af virksomhederne havde ikke tidligere haft miljøtilsyn og var ikke
bekendt med gældende regler for autoværksteder. Virksomhederne havde dog en positiv indstilling overfor
reglerne, og sørgede hurtigt for at bringe påtalte forhold i orden.
Bilag 1-virksomheder
Kommunen har i 2008 ført tilsyn med 32 bilag 1-virksomheder, der bl.a. omfatter entreprenører,
metalforarbejdende virksomheder og vognmænd.
Særligt de mindre virksomheder kender ikke til reglerne i kommunens affaldsregulativ. Kommunen har derfor
flere gange måttet indskærpe, at virksomhederne skal sortere deres affald samt sørge for at bortskaffe farligt
affald mindst én gang om året.
Ved tilsyn med en forholdsvis nyetableret entreprenørvirksomhed blev det konstateret, at virksomheden har
modtaget forurenet jord uden at være godkendt hertil. Kommunen meddelte derfor forbud mod, at
virksomheden modtager jord, der ikke er dokumenteret rent.
Derudover overholdt virksomheden ikke kravene til opbevaring af råvarer og farligt affald. Kommunen har på et
opfølgende tilsyn kontrolleret, at forholdene er bragt i orden.
Hos transport- og vognmandsforretninger er det særligt affaldssortering og bortskaffelse, der er i fokus ved
tilsyn. Der kan forekomme ompakning og distribution af store mængder gods, hvilket resulterer i store
mængder affald. Generelt har affaldssorteringen været systematiseret og virksomhederne har inddraget
medarbejderne i sortering og håndtering. Der forekommer dog også stadig fejlsortering på virksomheder i
denne kategori.
På metalforarbejdende virksomheder er det især filterrensning på svejse- og slibeudsugninger der føres tilsyn
med. Én virksomhed viste sig ved tilsynet at have lukket produktionen og der var udelukkende lageraktivitet på
adressen. For virksomheden betyder det, at der ikke længere opkræves miljøgebyr i forbindelse med tilsyn og
opfølgende arbejde for kommunen.

Foto nr. 1. Opbevaring af olier i spildbakker efter reglerne hos Schrøders Metal.
Som følge af en klage over lugt fra en nabo har kommunen ført tilsyn med en virksomhed der foretager
adressering, pakning og distribution af tryksager. I forbindelse hermed sker der en varmebehandling af
plastfolier. Virksomheden havde orden på affaldssortering og tilsynet fokuserede på at skabe klarhed omkring
virksomhedens emissioner.
Godik Aps
Kommunen havde allerede i 2007 fokus på virksomheden Godik Aps i Hedehusene, hvor kommunen bl.a. har
meddelt forbud mod delvis drift i forbindelse med gentagne klager over støj fra virksomheden indtil den
fornødne støjvold blev etableret. I 2008 er den fokuserede indsats fortsat, og virksomheden har fået opført den
krævede støjvold og har fået udarbejdet en endelig støjberegning som viser, at virksomheden med det
forudsatte driftsgrundlag vil kunne overholde støjvilkår meddelt af kommunen. Det delvise driftsforbud blev
derfor ophævet i 2008.
Kommunen har i sommeren 2008 yderligere modtaget anmeldelse af, at virksomheden foretog afvaskning af
toiletvogn på et område, hvor virksomheden uden tilladelse har etableret dræn til nedsivning af regnvand.
Virksomheden har endvidere etableret en udendørs vaskeplads ulovligt. Inden gravearbejdet kan igangsættes
lovligt skal gives en tilladelse til gravearbejdet på ejendommen som er forureningskortlagt. Denne opgave er
påbegyndt og færdiggøres i 2009.
Kommunen har således også i 2008 arbejdet på at lovliggøre forholdene på virksomheden og sikre, at driften
fremover ikke vil være til gene for naboer og miljø. Virksomheden er fortsat kategoriseret på niveau tre. Denne
kategori omfatter virksomheder der ikke overholder miljølovgivningen og hvis drift giver anledning til jævnlige
håndhævelser og årlige tilsyn.
Kampagnetilsyn
I maj måned gennemførte kommunen en række kampagnetilsyn, der havde til formål at sætte fokus på
virksomheder i den nordlige del af kommunen, der er et område med særlige grundvandsinteresser. I den
forbindelse førte kommunen bl.a. tilsyn med om virksomheder og landbrug med vandindvindingstilladelser har
aktiviteter, hvor der er risiko for forurening af grundvandet. Det kan f.eks. være opbevaring og håndtering af
olie og kemikalier. En del af tilsynene var uanmeldte for at få et øjebliksbillede af forholdene på
virksomhederne.

Et af tilsynene omfattede en entreprenørvirksomhed, hvor der på ejendommen også er en drikkevandsboring.
Ved tilsynet blev det konstateret, at vedligeholdelsen af boringen var mangelfuld. Boring var således
oversvømmet af regnvand, hvilket kan medføre, at der tilføres bakterieholdigt vand til drikkevandet.
Kommunen har efterfølgende ført tilsyn med, at forholdene er bragt i orden, så der ikke længere ledes
regnvand til boringen.
Landbrug
Kommunen har ført tilsyn med syv landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, dvs. mere end 3 dyreenheder.
Kommunen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og
miljøbeskyttelsesloven. I forbindelse med tilsynene har kommunen specielt haft fokus på håndtering og
opbevaring af husdyrgødning samt på opbevaringen af olier og kemikalier.
På fem af landbrugene har forholdene omkring opbevaring af husdyrgødning været i orden og på et landbrug er
kommunen kommet med en henstilling vedr. containeren til opbevaring af husdyrgødning.
Der er dog et enkelt landbrug, der ofte har problemer med opbevaringen af fast husdyrgødning. Kommunen
fører nu 1-2 årlige tilsyn på dette landbrug. Der er i 2008 faldet dom i en sag, som Høje-Taastrup kommune i
2006 rejste mod denne landbrugsvirksomhed pga. overtrædelse af reglerne om opbevaring af husdyrgødning.
Kommunen fik medhold og der blev givet en bøde til den pågældende landmand.
Kommunen har endvidere ført seks tilsyn på ejendomme med husdyrhold under 3 dyreenheder specielt med
henblik på at sikre, at opbevaringen af husdyrgødning sker på forsvarlig vis.
Krydsoverensstemmelse
I forbindelse med reformen af EU’s landbrugspolitik i 2005 blev det vedtaget, at der skal være sammenhæng
mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Reglerne
betyder, at hvis en landbruger ikke overholder en række krav i den eksisterende lovgivning, vil der være
mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse.
Kommunen skal hvert år udtage mindst 1 % af landbrugene i kommunen til krydsoverensstemmelseskontrol på
baggrund af en risikoanalyse, som kommunen laver hvert år. Endvidere skal 25 % af de udtagne landbrug være
tilfældigt valgt. Der var pr. 1. januar 2008 registreret 107 landbrug, som modtager støtte, i kommunen. Heraf
blev to udvalgt til kontrol på baggrund af risikoanalysen og et blev tilfældigt udvalgt. Endvidere førte
kommunen kontrol med to landbrug, der var udtaget til kontrol af andre kommuner. Et af de udtagne landbrug
blev indberettet til Direktoratet for FødevareErhverv pga. manglende overholdelse af kravene til udspredning af
spildevandsslam.
Kommunen skal endvidere i forbindelse med de almindelige miljøtilsyn på landbrug indberette overtrædelser af
krydsoverensstemmelseskravene, den såkaldte ”anden-kontrol”. I 2008 har kommunen indberettet et landbrug
for manglende overholdelse af reglerne om opbevaring af fast husdyrgødning.

Nye miljøgodkendelser
Kommunen meddelte i 2008 miljøgodkendelse til en virksomhed, der modtager, sorterer og omemballerer
engangsemballage.
Kommunen meddelte første gang miljøgodkendelse til virksomheden i 2002. Virksomheden har efterfølgende
udvidet sine aktiviteter uden at søge om tilladelse hertil og uden at kommunen derfor havde meddelt den
påkrævede miljøgodkendelse til udvidelsen.
I forbindelse med udvidelsen havde virksomheden tillige gennemført en række driftsændringer, hvorfor den
oprindelige miljøgodkendelse ikke var dækkende for virksomhedens aktiviteter. Kommunen meddelte derfor en
ny samlet miljøgodkendelse, der både omfatter udvidelsen samt driftsændringer.
I den nye miljøgodkendelse videreføres de støjvilkår, der blev fastsat i virksomhedens oprindelige
miljøgodkendelse. I forbindelse med godkendelsesbehandlingen blev det dokumenteret, at virksomheden ikke
kunne overholde støjvilkårene, og virksomheden blev pålagt at redegøre for, hvordan deres støjbidrag kunne
nedbringes til et niveau under de fastsatte grænseværdier.
Med virksomhedens redegørelse blev det dokumenteret, at det var nødvendigt både at gennemføre drifts- og
bygningsmæssige ændringer før virksomheden kunne overholde de fastsatte grænseværdier. I
miljøgodkendelsen fastsatte kommunen vilkår om, at de nødvendige ændringer skal være gennemført inden
udgangen af april 2009. Der blev endvidere fastsat vilkår om, at virksomheden derefter skal dokumentere, at
støjvilkårene overholdes.
Kommunen har i september 2008 meddelt miljøgodkendelse til en virksomhed, der oplagrer og distribuerer
kemiske stoffer til hele Norden. Virksomheden har ingen produktion eller anden håndtering af de oplagrede
kemiske stoffer. Virksomheden har således ingen udledning af processpildevand ligesom der heller ikke udledes
kemiske stoffer via luften. Vilkårene skal således primært sikre, at lagerets størrelse og sammensætning ikke
når grænserne herfor i Risikobekendtgørelsen, af hensyn til de nærliggende boliger.
Kommunen har i december ført tilsyn med, at virksomheden overholder vilkårene i miljøgodkendelsen. Ved
tilsynet blev det konstateret, at virksomheden opbevarer kemikalier på en udendørs plads, hvor der er risiko for
forurening af jord og grundvand. Virksomheden fik efterfølgende en indskærpelse om at bringe forholdene i
orden. Umiddelbart inden kommunens tilsyn havde der været et større kemikaliespild indendørs på
virksomheden. Da virksomheden ikke har nogen gulvafløb på lageret kunne spildet suges op og fjernes af
beredskabet.
Klagesager
Der har i løbet af året været flere sager med klager over støj, lugt og affald. Sagerne har bl.a. drejet sig om
klager over store mængder affald efterladt ved fraflytning af et hus og tømning af en container med affald i
forbindelse med renovation af en tidligere kro. Ligeledes har der været gentagne klager over store mængder
affald på en privat matrikel i en af kommunens haveforeninger samt klager over henkastet ”herreløst” affald på
samme adresse ved flere lejligheder. Kommunen har ved flere lejligheder ført tilsyn, og har efterfølgende
påbudt ejeren at bortskaffe affaldet.

Kommunen fik en klage over støj fra en virksomhed i Hedehusene, som havde etableret nyt udsugnings- og
komprimeringsanlæg. Støj kan være vanskelig at stedfæste. Det viste sig imidlertid at være en virksomhed der
tidligere har givet anledning til støjklager.

Foto nr. 2. Nyt udsugnings- og komprimeringsanlæg. Anlægget blev støjdæmpet, så virksomheden overholder
de meddelte støjvilkår.
Der er ved flere lejligheder klaget over lugt fra en restaurant. Ejeren af nabobutikken er plaget af en kloakagtig
lugt og mener at genen skyldes restaurantens håndtering af fritureolie og fedtudskilleren tilknyttet
restauranten. Der er ført tilsyn med restauranten flere gange og det er blevet indskærpet, at fedtudskilleren
skal tømmes med en fast frekvens. Da klagerne er ophørt forventer kommunen at problemet er løst.
Klager over brændeovne
Kommunen har i 2008 modtaget flere klager over røg fra brændeovne, hvoraf en del af disse er i områder, der
er forsynet med fjernvarme. I to tilfælde har kommunen reguleret brugen af brændeovnene hos private ved
hjælp af brændeovnsbekendtgørelsen. Et sted har kommunen fået flere klager fra naboer, der var meget
generet af røg og lugt fra et brændefyr, hvilket betød, at de ikke kunne hænge vasketøj ud, lufte ud eller
opholde sig i haven. De mange klager resulterede i gentagne tilsyn på ejendommen for at vurdere, om røgen
var til væsentlig gene. Området har tilslutningspligt til fjernvarme og ejeren af ejendommen havde, i modstrid
med dispensation for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen, udskiftet ejendommens eksisterende brændefyr
med et nyt brændefyr frem for at tilslutte ejendommen til fjernvarmeforsyningen. Kommunen meddelte derfor
forbud mod at anvende brændefyret.
På en anden ejendom klagede naboerne også over lugtgener fra en brændeovn i et område, der er forsynet
med fjernvarme. Brændeovnen var i dette tilfælde placeret på en tilbygning i stueplan, mens de
omkringliggende bygninger er større huse med 1. sal. Under bestemte vejrforhold er skorstenen ikke høj nok
til, at der kan sikres fri fortynding af røgen. På grund af bygningsmæssige forhold er det ikke muligt at
forlænge skorstenen tilstrækkeligt. Sagen er overført til 2009, hvor kommunen forventer at meddele forbud
mod at anvende brændeovnen.

Råstofgrave
Der er fire aktive råstofgrave i Høje-Taastrup Kommune:



Grusgrav på Kohøjvej 2, Sengeløse



Grusgrav på Kohøjvej 10, Sengeløse



Reerslev Grusgrav og Genbrug på Tranemosevej 2, Reerslev og



Kallerup Grusgrav på Baldersbuen 16, Kallerup


Kommunen fører tilsyn med alle aktive råstofgrave efter behov, dog bliver der ført mindst ét tilsyn om året. I
2008 var det nødvendigt at varsle et påbud om at lovliggøre en række ulovlige forhold i grusgraven på Kohøjvej
10, Sengeløse. Der var bl.a. lagt jord uden for graveområdet, og der var gravet for tæt på den gasledning, der
løber gennem grusgraven. Efter flere tilsyn og møder med råstofindvinder, blev problemerne løst.

Foto. Nr. 3. Råstofgrav på Kohøjvej 10
Tilladelser og håndhævelse efter råstofloven overgik til kommunerne fra den 1. januar 2007 i forbindelse med
kommunalreformen. Der blev i 2008 etableret et netværk for de kommuner i Region Hovedstaden der har
råstofindvinding. Netværket bruges til almindelig erfaringsudveksling og videndeling, og bidrager til at sikre en
ensartet administration af råstofsager i kommunerne. Høje-Taastrup Kommune var i 2008 vært ved ét af
netværksmøderne og arrangerede desuden en tur til Hedeland.
Gebyr for virksomhedstilsyn og miljøgodkendelser
Kommunen skal opkræve timebetaling for miljøgodkendelser og tilsyn på en række virksomhedstyper, jf.
”Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.
Opgørelsen af virksomhedernes timebetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser sker på baggrund af
indberetning af timeforbruget hertil i kommunens miljødatabase. Indtægten fra brugerbetalingen er
sammenstillet med de seneste fire års gebyrindtægt i tabel 2.

2004
2005
2006
2007
2008

Tabel 2. Brugerbetaling for perioden 2004-2008
Årstal
Brugerbetaling
421.534 kr.
191.798 kr.
165.460 kr.
251.329 kr.
365.245 kr.

Det fremgår af tabel 2, at brugerbetalingen for kommunens tilsyns- og godkendelsesarbejde er mere end
100.000 kr. højere i 2008 end i 2007. Det skyldes blandt andet at kommunen har meddelt to miljøgodkendelser
i 2008 og opkrævet knapt 45.000 kr. til dette arbejde.
Tilladelser til tilslutning af spildevand til offentligt spildevandssystem
Der blev overført syv sager vedrørende meddelelse af tilslutningstilladelse fra 2007 til 2008. I årets løb er der
udarbejdet og meddelt tre tilladelser med vilkår.
Der er indkommet to nye ansøgninger i 2008 om tilladelse til at udlede spildevand til det kommunale
spildevandssystem fra virksomheder, som er ved at etablere sig i kommunen. Behandlingen af disse
ansøgninger samt udarbejdelse af tilladelserne er påbegyndt.
Yderligere er der påbegyndt udarbejdelse af tilslutningstilladelse til en eksisterende virksomhed, som ikke
tidligere har fået meddelt tilladelse.
Region Hovedstaden søgte endvidere om tilslutningstilladelse til udledning af renset vand fra et
oprensningsprojekt på område ved M.W. Gjøesvej, hvor jorden skal renses. Opgaven er påbegyndt i 2008 og
færdiggøres i 2009. Endvidere meddeler kommunen tilladelse med vilkår til midlertidig opstilling af
behandlingsanlægget.
Reaktioner
Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen foranledige ulovlige forhold lovliggjort, med mindre der er tale om
forhold af underordnet betydning. Kommunen skal således f.eks. reagere på overtrædelse af vilkår i
miljøgodkendelser, overtrædelse af bestemmelserne vedr. sortering, opbevaring og bortskaffelse af affald, eller
påbegyndelse af en aktivitet, der forudsætter miljøgodkendelse. Omfanget af håndhævelse og reaktioner
fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over reaktioner i forhold til forskellige
virksomhedstyper for 2008
Henstil Indskærpel
Politianmel
Påbud Forbud
Virksomhedstype
linger
ser
delser
Listevirksomheder 5
16
0
1
0
Autoværksteder
13
39
0
0
0
Bilag 111
22
2
1
virksomheder
Landbrug m.
19
0
0
0
erhvervsmæssigt 5
dyrehold
§ 42 virksomheder 12
7
3
2
0
Andet
4
9
1
1
1
I alt
50
112
4
5
2
De to politianmeldelser vedrører dels anmeldelsen af en virksomhed, der foretog vask af toiletvogne på et
område af virksomheden, hvor vaskevandet og eventuelle rester af sanitært spildevand kan forurene jord og
grundvand gennem nedsivning i dræn. Dels afbrænding af byggeaffald i forbindelse med nedrivning af en
ejendom. Førstnævnte sag er endnu ikke afgjort. Sidstnævnte sag er afgjort ved et bødeforlæg på 5000 kr. til
det entreprenørfirma, der forestod den ulovlige afbrænding.
I 2008 er der meddelt færre henstillinger og flere indskærpelser sammenlignet med opgørelsen af reaktioner i
2007. I 2007 blev der ligeledes indgivet to politianmeldelser.
Opgaver i forbindelse med den planlagte udvidelse af Holbæk Motorvejen
Kommunen har deltaget i en række møder med Vejdirektoratet om den kommende udvidelse af Holbæk
Motorvejen. Møderne har navnlig drejet sig om jordforureningsundersøgelser, jordhåndtering, affaldshåndtering
og udledningstilladelser for vejvand. Opgaverne vedr. jordhåndtering og affaldshåndtering fortsætter i 2009.
Efter ansøgning fra Vejdirektoratet har kommunen meddelt udledningstilladelse vedrørende vejvand fra Holbæk
Motorvejen til Marbjerg Bæk og Vadsby Å. De øgede vandmængder har gjort, at der er foretaget hydrauliske
beregninger for sikre, at der er plads i åen.
I kraft af de kommende vandplaner vil staten fastlægge kvalitetskravene til vandløb i løbet af 2009, herunder
også Vadsby Å. Udledningstilladelser til vandløb skal dermed udformes, så den givne vandkvalitet i recipienten
overholdes. På baggrund heraf har kommunen i udledningstilladelsen stillet krav om, at Vejdirektoratet
anvender den nyeste viden vedrørende indretning af bassiner så der kan foregå en optimal rensning af
vejvandet inden udledning til åen.
Vejdirektoratets ansøgning om udledning af vejvand fra Holbæk Motorvejen til Vadsby Å har været kompliceret
at behandle. Vadsby Å er hydraulisk belastet af Kallerup renseanlæg, hvorfor en øget udledning af vejvand har
medført, at kommunen har foretaget nye hydrauliske beregninger af vandføringen i Vadsby Å for at vurdere,
hvor meget vejvand der kan tilledes åen, uden at der opstår oversvømmelser af nærliggende områder. Det har
medført krav om forsinkelse af vejvandet i store bassiner.
Beregningerne og drøftelserne med vejdirektoratet har resulteret i at bassinerne bliver placeret ved Fagerbo på
en del af kommunens jord, ved udløbet fra Kallerup renseanlæg. Der foretages stadig detaljerede beregninger

vedrørende bassinstørrelser, sikring af de kommunale spildevandsanlæg m.v. Udledningstilladelsen ligger i
udkast, men kommunen og vejdirektoratet drøfter fortsat beregningsforudsætningerne. Også her skal
bassinerne indrettes i overensstemmelse med den nyeste viden om rensning af vejvand så afløbskvaliteten er
fremtidssikret i forhold til recipentkravene i de kommende vandplaner.
Affald
Anvendelse af spildevandsslam og bioaske til jordbrugsformål
Flere landbrug i kommunen anvender slam fra spildevandsrensning samt bioaske fra forbrænding af biomasse
som gødning i deres landbrug. I henhold til slambekendtgørelsen og bioaskebekendtgørelsen skal anvendelsen
anmeldes til kommunen, som fører tilsyn med at udspredningen ikke giver anledning til overskridelser af
grænseværdier for tilførsel af næringsstoffer.
I gødningsperioden 01.08.2007 - 31.07.2008 har tre landmænd udspredt spildevandsslam og en har udspredt
bioaske. Kommunen har modtaget anmeldelse om, at der er indgået tre kontrakter om levering af
spildevandsslam og én om levering af bioaske til udspredning i gødningsåret 01.08.2008 – 31.07.2009.
Kommunen modtager sammen med anmeldelsen en deklaration for produktet fra producenten. Den enkelte
landmand skal fremsende kort med angivelse af udspredningsarealer. Der har i året været to tilfælde hvor
landmænd, som har modtaget bioaske, ikke har indsendt kort som angiver udspredningsarealerne. Dette
umuliggør kommunens tilsyn med overholdelse af grænseværdierne og kommunen har derfor indskærpet, at
der skal fremsendes oplysninger i henhold til gældende bekendtgørelser.
Sektorplaner
Affaldsplan
Opdateringen af kommunernes affaldsplaner blev i midten af 2008 udskudt til 2009 af Miljøministeren.
Opdateringen sker i et samarbejde med de øvrige kommuner i regi af Vestforbrænding I/S, og den nye plan
skal træde i kraft 1. januar 2010. Årsagen til udskydelsen af tidspunktet for vedtagelse af nye affaldsplaner i
kommunerne er bl.a. ny organisering af affaldssektoren, herunder liberalisering af det genbrugelige affald og
fastlæggelsen af statslige standardregulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald. Opgaven overføres til
2009.
Støjhandlingsplan
Kommunen skal kortlægge trafikstøjen fra Roskildevej og Hveens Boulevard. Kortlægningen blev foretaget i
samarbejde med de øvrige kommuner omkring København. Den blev afsluttet og indberettet til Miljøstyrelsen i
2008. Kommunen skal derefter udarbejde en støjhandlingsplan, som blev påbegyndt ultimo 2008.
Kortlægningen bruges endvidere i kommunens støjhandlingsplan, og skal indgå i kommuneplanens redegørelse.
Opgaven videreføres i 2009.
Spildevandsplan
Kommunen har udarbejdet oversigt over hvilke ejendomme i det åbne land der med fordel kan forsynes med
tryksat kloakering i stedet for individuelle renseanlæg i form af nedsivningsanlæg, minirenseanlæg mv.
Opgaven med udarbejdelse af tillæg herfor til spildevandsplanen er overført til 2009.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Kommunen påbegyndte i 2007 udarbejdelsen af indsatsplanen for ”Taastrup Nord”, som Høje-Taastrup
Kommune er tovholder på udarbejdelsen af. Opgaven er dog først for alvor kommet i gang i 2008.
Indsatsområdet ”Taastrup Nord” dækker den østlige del af Høje-Taastrup Kommune, den vestlige del af
Albertslund Kommune samt den sydligste del af Egedal Kommune.

Foto. Nr. 4. Beliggenhed af indsatsområde ”Taastrup Nord” med angivelse af vandværker
Udarbejdelsen af indsatsplanerne indebærer behandling af meget store mængder data, hvilket stiller store krav
til databearbejdningen. Kommunen har således brugt mange ressourcer på behandling af data til udarbejdelse
af kortmaterialet til indsatplanen. Herunder er der skabt adgang til data fra Københavns Amt.
Indsatsplanen udarbejdes i samarbejde mellem Egedal, Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner.
Opgaveløsningen i 2008 har vist, at der er meget forskellige tilgange og holdninger til indholdet i og formidling
af indsatsplanen. Endvidere har prioriteringen af ressourcerne i de enkelte kommuner til udarbejdelsen af
indsatplanen været forskellig. Det har betydet, at der har skullet ske en betydelig tilpasning, kommunerne
imellem, af form og indhold samt prioritering af indsatsplanen.
Nybølle- indsatsplan
Nybølle-indsatsplanen skal udarbejdes i samarbejde med Egedal Kommune. I september 2008 blev der holdt
første møde med henblik på organisering af Nybølle indsatsplan. Egedal Kommune er tovholder på
indsatsplanen, men kommunerne bidrager ligeværdigt i planens udarbejdelse.

Koordinationsforum
Høje-Taastrup Kommune har ikke afholdt møder i koordinationsforum i 2008, da arbejdet med indsatsplanen
for ”Taastrup Nord” først for alvor gik i gang i juni 2008. Kommunen har således ikke været tilstrækkelig langt i
processen med ”Taastrup Nord” til at kunne præsentere arbejdet i koordinationsforum. Derimod er der blevet
afholdt informationsmøde med Vandrådet og formænd for vandværker i kommunen med henblik på at
informerer om status for indsatsplanerne deres indhold mv.
Grundvandsgebyr
Til dækning af statens udgifter til grundvandskortlægning og kommunens udarbejdelse af indsatsplaner mv.
opkrævede Høje-Taastrup Kommune i 2008 grundvandsgebyrer hos 32 vandværker og virksomheder. Den
statslige andel af afgiften udgjorde 20,6 øre/m3 grundvand eksklusiv moms og den kommunale andel 4,9
øre/m3 eksklusiv moms.
Vand- og Naturplaner
Vandrammedirektivet
Kommunen har fortsat i 2008 deltaget i samarbejdet med de øvrige oplandskommuner til Roskilde Fjord og
Køge Bugt. Arbejdet har dog ligget mere stille end forventet, fordi Vand- og Naturplanerne ikke som lovet blev
sendt i for-høring i løbet af efteråret 2008. Opgaven fortsætter i 2009.
Miljøvurdering af planer og projekter
VVM /Screening
Der blev i 2008 screenet for miljøkonsekvenser ved



udvidelse af Dansk Retursystem A/S og



forlængelse af tilladelse til Nymølle Kompostcenter

Screeningen skete sideløbende med behandlingen af miljøgodkendelserne.
Der har ikke været projekter, der har udløst krav om udarbejdelse af VVM-redegørelse.
Kommunen har bidraget med fagligt input i forbindelse med bemærkninger til Trafikstyrelsens VVM-redegørelse
om ny jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted.
Desuden har kommunen deltaget i samarbejde med Miljøcenter Roskilde og en række øvrige kommuner om
VVM redegørelse for Københavns Energis ansøgning om vandindvinding. Arbejdet skal være afsluttet i 2009,
idet kommunerne inden udgangen af 2010 skal have meddelt nye indvindingstilladelser til bl.a. Københavns
Energis vandindvindinger.

Foto nr. 5. Tidsplan for vand- og naturplaner
Miljøvurdering/Screening
Administrationen har revideret skemaet til screening af planer og programmer. Der er i det nye screeningsskema lagt større vægt på at vurdere planernes konsekvenser for grundvand, overfladevand, risiko for
jordforurening og andre miljøforhold som skal bidrage til at sikre grundvandsressourcen. Screeningen bruges
typisk under udarbejdelsen af lokalplaner og kommuneplantillæg. Der har ikke i 2008 været behov for at
udarbejde egentlig miljørapporter.
Teknik- og Miljøcentret er ansvarlig for miljøvurderingen af Kommuneplan 2010. Miljøvurderingen blev
påbegyndt i 2008, hvor tidsplan, organisering af arbejdet m.m. blev fastlagt.
Kommunen deltager som i de foregående år i et netværk om VVM og MV. Da kommunen har erfaring med
miljøvurdering af Kommuneplan 2006 har vi to gange holdt oplæg om kommunens erfaring.
Vandområdet
Vandløb
Enghave Å regulativ Enghave Å regulativet er næste færdigt. Det har været en udfordring at lave et regulativ
vedrørende vedligeholdelsen, der samtidig tager særligt hensyn til det etablerede vådområde på en del af åstrækningen. Det skal fremgå klart af regulativet i hvilke situationer der skal foretages ekstraordinær

vedligeholdelsesarbejder af hensyn til naturen og hvornår midlertidige oversvømmelser af åen og vådområdet
er indenfor regulativets bestemmelser og dermed ikke fordrer ekstraordinære oprensninger.
Opmåling af Hove Å
Der er i samarbejde med Roskilde Kommune blevet foretaget opmåling af Hove Å på den fælles strækning samt
ind i Roskilde Kommune frem til Gundsømagle Sø. Opmålingen har medført at Hove Å er blevet oprenset på få
delstrækninger i Høje-Taastrup Kommune.

Foto nr. 6. Hove Å
Klagesager over vandløb og dræn
Kommunen har ikke behandlet drænsager samme omfang i 2008 som i 2007, hvor der var særligt store
nedbørsmængder. Borgerne er dog fortsat meget opmærksomme på risikoen for nye oversvømmelser.
Som følge heraf har kommunen har foretaget opmålinger af vandløbsstrækninger i forbindelse med klagesager i
2008. Der er i den forbindelse foretaget ekstraordinær oprensning af dele af Sengeløse Å.
I forbindelse med drænsager skal kommunen i henhold til vandløbsloven i første omgang søge at opnå forlig
mellem parterne. Hvis ikke der kan opnås forlig skal kommunen træffe en afgørelse. Det gælder bl.a. fordeling
af udgifterne til vedligeholdelse af fælles drænledninger. Det er dyrt at vedligeholde dræn, hvorfor det kan
være svært at opnå forlig mellem parterne. Kommunen har formidlet to aftaler mellem fem lodsejere i det ene
tilfælde og to lodsejere i det andet tilfælde. Der er dog også meddelt påbud i begge sager.
Kommunen har i en konkret sag besluttet at renovere en drænledning inden for det kloakerede opland, og
herefter optage ledningen i den kommunale spildevandsplan. Drænledningen passerer et område med popler,
hvis rødder jævnligt søger ind i drænrørene og forårsager tilstopning af drænene. Tilstopningen medfører, at
drænvand stuver baglæns op i rørene ved større regnmængder og at en nærliggende virksomhed, der ligger
opstrøms det tilstoppede dræn, har haft oversvømmelse både i 2007 og 2008 som følge af opstuvet drænvand.

To afgørelser i drænsager er påklaget til By- og Landsskabsstyrelsen
To af kommunens afgørelser vedrørende drænspørgsmål er blevet påklaget til By- og Landskabsstyrelsen.
Kommunen har fremsendt sagen med kommunens bemærkninger. Kommunen har indtil videre fået medhold i
den ene, som er afgjort.
Udledningstilladelser
Efter ansøgning fra Region Hovedstaden har kommunen meddelt udledningstilladelse til det kommunale
regnvandssystem for forurenet grundvand vedrørende den allerede eksisterende jordoprensningssag på
Vesterkøb 1-7.
Der er meddelt tilladelse til nedsættelse af antallet af prøvetagninger fra fire til to årlige prøver fra Rockwools
”sivesø”, idet produktionen er lukket for flere år siden. Sivesøen modtager overfladevand fra frabriksområdet,
og vandet løber fra sivesøen ud i Hedeland. Vandet i ”sivesøen” kontrolleres for bl.a. fenoler og kulbrinter.
Kommunen har endvidere meddelt en udledningstilladelse til en vaskeplads tilknyttet anlægsgartnerfirmaet F.J.
Poulsen og udledningstilladelse til vaskeplads hos City Lift.
Spildevandsrensning i det åbne land
Administration af tømningsordningen
Kommunen har fået udarbejdet et program til indtastning af data for tømning af samletanke og
bundfældningstanke. Programmet er endnu ikke blevet integreret i kommunens administration af
tømningsordningen. Det skyldes bl.a. tekniske vanskeligheder med at få det nye program integreret med
kommunens økonomisystem. Kommunen forventer, at systemet bliver færdigt i 2009.
Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
Opgaven med etablering af minirenseanlæg på ejendomme i det åbne land, hvor kommunen har givet påbud
om forbedret spildevandsrensning og ejerne har accepteret tilbud om kommunal etablering, er ikke prioriteret i
2008. Opgaven overføres til 2009.
For 2008 var det målsat at der skulle gives påbud om forbedret spildevandsrensning til 20 ejendomme i det
åbne land. Dette mål er ikke indfriet. Der er givet tilladelse til etablering af to minirenseanlæg på ejendomme
uden for det kloakerede opland i 2008. Opgaven videreføres i 2009.

Foto nr. 7. Udledning af husspildevand fra overbelastet bundfældningstank fra ejendom i det åbne land.
Vandforsyning
Københavns Energi har flere kildepladser i Høje-Taastrup Kommune. Deres indvindingstilladelser skal alle
fornys inden 2010, da de er over 30 år gamle. Der er allerede ansøgt kommunen om ny indvindingstilladelse til
kildepladsen ved Katrinebjerg. Tilladelsen udarbejdes, når der er udarbejdet en VVM redegørelse.
I 2008 blev Snubbekors Værket sat i drift. Der er etableret fire boringer, som skal indvinde op til 1 million m3
vand til den kommunale vandforsyning HTK Vand A/S. Boringerne er udført med en råvandsstation over jorden.

Foto nr. 8. En af Snubbekors Værkets 4 boringer.
Selve bygningen af vandværket og behandlingsanlæg blev færdigt i 2008. Kommunen har undervejs
kontrolleret etablering og opstart af vandværket samt vandkvaliteten fra boringerne. Desuden har kommunen
ført tilsyn med Snubbekors Værket i august måned.

Foto nr. 9. Snubbekors Værket.
Private almene vandværker
Kommunen er løbende i kontakt med alle vandværkerne og har igennem året kontrolleret, at alle analysedata
fra vandværkerne overholder gældende kvalitetskrav til drikkevand og er indberettet til JUPITER databasen,
som er den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer.
Endvidere har kommunen ført tilsyn med et vandværk i forbindelse med kommunens kampagneuge i 2008.
Kommunen førte tilsyn med fokus på forureningstrusler og krav til fremtidig monitering samt tilsyn med
virksomheder med egen boring. Tilsyn med de tre vandværker, der fungerer som distributionsselskaber blev
ikke prioriteret i 2008, og opgaven er derfor udskudt til 2009.
Holmemarkens Vandværk har i 2008 fået en endelig indvindingstilladelse til den nye boring, hvor
vandkvaliteten overholder kvalitetskravene til drikkevand. Holmemarkens Vandværk er nu i stand til at tilslutte
flere forbrugere inden for vandværkets naturlige vandforsyningsområde og dermed bl.a. Strømsvej. Kommunen
har kontrolleret vandkvaliteten fra de private boringer på Strømsvej for at have et grundlag for at vurdere
muligheden for den fremtidige vandforsyning i områder og fortsætter arbejdet med dette i 2009.
Vandrådet
Kommunen har deltaget i Vandrådets årlige generalforsamling i december 2008. Kommunen gennemgik status
for tilsyn og ny lovgivning. Der var fokus på indberetning af analysedata til Jupiter og krav til nye
indvindingstilladelser i 2010. Kommunen gjorde på mødet også rede for arbejdet med indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse.

Enkeltindvindingsanlæg
Kommunen kontrollerer vandkvaliteten fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg). Der skal som minimum
udføres en forenklet kontrol hvert 5. år. Ejeren af boringen skal selv betale omkostningerne til prøvetagning og
analyse. I 2008 har der været flere overskridelser af de mikrobiologiske parametre fra private boringer, hvor
kommunen har udstedt kogeanbefaling af drikkevandet.
Flere steder i kommunen er der også problemer med parametrene nikkel og BAM i private boringer. Det
betyder, at der stilles krav om kontrol af disse parametre i flere områder af kommunen. Rent sundhedsmæssigt
er det væsentligt at få belyst geografisk forekomst og niveau af disse parametre som grundlag for den
fremtidige vandforsyning, som skal inddrages når den eksisterende vandforsyningsplan skal opdateres.
Svømmebade
Tilsyn og kontrol af badevandets kvalitet
Kommunen har i 2008 ført tilsyn og kontrol med badevandets kvalitet på seks svømmebassiner i Høje-Taastrup
Kommune. Det fysiske tilsyn udføres af Miljølaboratoriet I/S, som udarbejder tilsynsrapporter til kommunen.
Kommunen har ført tilsyn med et svømmebassin i forbindelse med en klagesag om uhensigtsmæssig
flisebelægning.
Kommunen har i 2008 givet en hygiejneteknisk godkendelse af nye vandbehandlingsanlæg og kemikalieanlæg i
Fløng Svømmehal. Arbejdet forventes færdig i starten af 2009.
Natur
Fredninger, naturovervågning og naturpleje
I Høje-Taastrup Kommune er der mange vigtige naturlokaliteter. Specielt i den nordlige del af kommunen ligger
de store moseområder i et mere eller mindre sammenhængende bånd begyndende med Porsemosen og
Høholm Sø mod øst, Sengeløse og Vadsby Mose, Katrinebjerg Enge og Maglemosen. De bindes sammen af
Nybølle, Vadsby og Hove å. Alle de store moseområder er fredede. To af fredningerne mangler fortsat endelig
afgørelse i Naturklagenævnet.
I sommeren 2008 foretog Naturklagenævnet sammen med lodsejere, kommuner mv. en besigtigelse i
forbindelse med nævnets behandling af Porsemosefredningen. Den endelige fredningskendelse for Porsemosen
forventes primo 2009, hvorefter Høje-Taastrup Kommune skal udbetale sin del af fredningserstatningen. Det
endelige beløb kendes pt. Ikke.
I december 2007 kom Naturklagenævnet med den endelige kendelse for Sengeløse Mosefredningen.
Kommunen skal herefter udarbejde en plejeplan for området. For at få et opdateret grundlag for udarbejdelsen
heraf fik kommunen i sommeren 2008 foretaget en botanisk registrering samt en vurdering af plejebehovet i af
Sengeløse Mose.

Foto nr. 10. Lysåben birkemose i Sengeløse Mose
Da Porsemosefredningen som nævnt snart forventes endeligt afgjort, fik kommunen også foretaget en botanisk
registrering og en vurdering af plejebehovet i kommunens del af Porsemosen. Porsemosen er en vigtig
fuglelokalitet med bl.a. ynglende pungmejser, hvilket gør den til en lokalitet af national betydning. HøjeTaastrup Kommune har i samarbejde med Egedal kommune igen i 2008 fået foretaget en optælling af ynglende
fugle i Porsemosen.

Foto nr. 11. Pungmejserede i Porsemosen (foto fra rapporten ”Ynglende fugle i Porsemosen 2008”)
Regelmæssige botaniske registreringer, fugletællinger mv. er et vigtigt redskab både i forbindelse med
udarbejdelsen af plejeplaner, men også for løbende at kunne vurdere, om områderne lever op til intentionerne i
fredningerne.

Det var forventet, at kommunen ville færdiggøre plejeplanerne for hhv. Vadsby Mose samt Maglemosen ved
Soderup i 2008, men dette vil først ske i 2009.
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 hhv. foretaget i samarbejde med et frivilligt høslet-laug og en
entreprenør.
Indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo
Kæmpe-Bjørneklo er en trussel mod naturen, fordi den med sin voldsomme vækst kvæler og fortrænger den
naturlige vegetation. Dermed forsvinder også mange insekter og andre dyr samtidig med at de rekreative og
landskabelige værdier forringes.
I Høje-Taastrup Kommune er Kæmpe-Bjørneklo lokaliseret mange forskellige steder, men kommunens indsats
på de kommunale arealer gennem de seneste godt ti år har bevirket, at planten er i tilbagegang eller helt
udryddet på flere af disse arealer.
En udryddelse af planten i kommunen forudsætter dog en effektiv bekæmpelse på både private og offentlige
arealer på samme tid. Derfor har kommunen i august 2008 vedtaget en indsatsplan for at komme planten til
livs.

Foto nr. 12. Bestand af kæmpebjørneklo på Kohøjvej
Kommunen har modtaget en enkelt klage over indsatsplanen. Klagen er færdigbehandlet af Plantedirektoratet
og kommunen har fået medhold i sagen i al væsentlighed.
Jord
Jordforurening
I hovedparten af 2008 har der i kommunen været stor aktivitet med grave- og anlægsarbejde. Kommunen har
godkendt al flytning af jord fra forureningskortlagte ejendomme, fra alle veje samt fra de områdeklassificerede

ejendomme. Det vurderes, at der er tale om et par hundrede anmeldelser om jordflytning pr. år, som skal
godkendes af kommunen. Omfanget af anmeldte jordflytninger er en følge af nye regler som trådte i kraft pr.
1. januar 2008, og der har således været en del usikkerhed fra anmelderens side om reglerne. Kommunen har i
december 2008 startet indkøring af et nyt webbaseret system, hvor borgeren fremover skal kunne foretage
elektronisk anmeldelse af jordflytninger via kommunens hjemmeside.
Områdeklassificering
Ny lovgivning har betydet, at byzonen i Høje-Taastrup Kommune efter 1. januar 2008 er område klassificeret.
At et område er områdeklassificeret betyder, at jorden i dette område kan være lettere forurenet som følge af
påvirkning fra trafik, afbrænding m.v. Kommunen har i 2008 fastlagt en metode for, hvordan et areal i
kommunen skal vurderes, hvis dette ønskes udtaget eller inddraget i den fremtidige områdeklassificering. Ny
byzone vil løbende via lovgivning blive inddraget i områdeklassificeringen. Kommunen kan dog efter en
gennemgang af området og viden om aktiviteter udtage området forinden.
Der er desuden for kommunens daginstitutioner foretaget en gennemgang af kommunens arkiver med henblik
på indberetning om eventuel forureningsrisiko til Region Hovedstaden.
Kommunen har løbende svaret på en del henvendelser fra borgere, rådgivere, ejendomsmæglere og andre
myndigheder i forbindelse med ejendomme som er forureningskortlagte, eller ligger i de områdeklassificerede
zoner. Der er pt. ca. 225 kortlagte ejendomme i kommunen.
I forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter er kommunen blevet inddraget ved indledende møder med
bygherre, vejledning i regler om jordhåndtering, behandling af ansøgninger omkring genanvendelse af jord og
andre materialer, § 19 ansøgninger efter Miljøbeskyttelsesloven m.v. Af aktuelle sager i 2008 kan nævnes det
nye Grønttorv, støjvold ved Godik Aps, City 2, udvidelsen af Holbækmotorvejen, A/S Rockwool, Spæncom m.v.
Jordforureningssager hvor akut indgriben er nødvendig
Løbende er der opstået jordforureningssager, såkaldte akutte forureninger, hvor der er risiko for jord- og
grundvandsforurening. Disse skal behandles hurtigst muligt for at begrænse skaden.
På Brandhøjgårdsvej 100 væltede en tankbil i marts måned, hvorved en større mængde benzin og diesel løb ud
på den tilstødende ejendom. Kommunen udarbejde påbud om undersøgelse og oprensning, og efter få dage var
via forurenerens forsikringsselskab iværksat en større opgravning af jordforureningen. Oprensningsforløbet er
endnu ikke afsluttet, idet det via monitering af grundvandet i området skal sikres, at der ikke er efterladt
forurening, som kan udgøre en risiko for områdets grundvandsressource.

Foto13: Spild på Brandhøjgårdsvej 100
Der har desuden i 2008 været flere mindre spild, hvor kommunen har givet påbud om undersøgelse og
oprensning af forureningen. Et spild af hydraulikolie på Høje-Taastrup station har udover sagen på
Brandhøjgårdsvej ikke kunne afsluttes i 2008. På Landsbygaden 36 blev der fundet hidtil ukendt forurening i
forbindelse med byggeri, og en frivillig oprensning blev iværksat alt i samarbejde med Region Hovedstaden.
Sagerne videreføres dermed i 2009. Der har i 2008 været fire sager i forbindelse med forureninger ved
villaolietanke. Oprensningen betales typisk af grundejers forsikring, idet kommunen giver påbud om
undersøgelse og oprensning og følger denne gennem hele forløbet. En af disse sager skyldes forurening fra en
gammel villaolietank, som ikke er dækket af forsikringen, hvorfor det økonomiske udestående mellem køber og
sælger skal afgøres ved domstolene. De øvrige tre sager har kunnet afsluttes i år.
Kommunen har behandlet et antal ansøgninger, hvor der ifølge lovgivningen er frist for kommunens afgørelse,
eller hvor et byggeri er iværksat. Herunder kan nævnes ansøgning 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.).
I Sengeløseudstykningen, Landsbygaden 36, Maglehøjgårdsvej 1-3, Frøen og Spiren har der bl.a. været
behandlet sager vedrørende dokumentation af, at den øverste ½ m jord er ren.
Byggerier og gravearbejde på forureningskortlagte ejendomme
Når grundejer ønsker at udføre grave- og anlægsarbejde eller ændret arealanvendelse på en
forureningskortlagt ejendom, skal kommunen udarbejde en § 8 tilladelser efter jordforureningsloven.
Kommunen skal sikre, at arbejdet ikke udgør en risiko for mennesker og miljø, og tilladelserne skal til høring i
Region Hovedstaden inden kommunen kan meddele dem.
Kommunen har, siden området blev overtaget fra Københavns Amt i 2007, udarbejdet 18 stk. § 8 tilladelser,
heraf er 12 af disse fortsat aktive. Disse sager har typisk et kompliceret og tidsmæssigt langstrakt forløb. I

forbindelse med gravearbejdet ved påtræfning af forurening ved en nedgravet tank på Landsbygaden 36 er der
udarbejdet en § 8 tilladelse.

Foto 14: Landsbygaden 36
Jordsagsbehandling på Lossepladser/fyldpladser
Kommunen har overtaget myndighedsopgaverne for fire store fyldpladser/lossepladser i forbindelse med
kommunalreformen. Anlæggene skal jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg være lukket senest 16. juli 2009.
Kommunen har løbende i 2008 behandlet forespørgsler og ført tilsyn med slutafdækningen med jord på
Rockwool Tippen.
Diverse
Agenda 21
Rådet Høje-Taastrup kommunes Agenda 21 Råd havde sit første møde i februar 2008 og har holdt i alt fire
møder i årets løb.
'
Formålet med Agenda 21 Rådet er at være rådgivende og idéskabende for Byrådet i Høje-Taastrup kommune.
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.
Rådet har i årets løb indstillet forslag til kommunens næste kommuneplan om skovrejsning og om stier i
kommunen. Skovrejsningen betyder, at arealer i kommunen planmæssigt reserveres til at der kan rejses skov
på området, men der er ingen handlepligt.
Andre emner på rådsmøderne har været cykelring, vindmøller, indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse,
kommunens bilpolitik og grønne partnerskaber. De grønne partnerskaber er en pulje under Skov- og
Naturstyrelsen, som medfinansierer lokale initiativer til gavn for fritid, oplysning om og friluftsliv i naturen. I
den forbindelse har rådet behandlet en ansøgning om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, som har udløst midler
i en 3-årig periode til bekæmpelse. Bekæmpelsen hos private lodsejere sker i samarbejde med Miljø- og
Energicentret.

På flere møder har der været drøftet emner inden for affaldsområdet som genanvendelse, affaldsbehandling og
kildesortering.
Grønne indkøb
Teknik-og Miljøcentret bidrager med miljøvurdering i forbindelse med kommunens indkøb. I en del af de
seneste udbud har indkøbsaftalerne har været meget omfattende og rakt over flere kommuner, og derfor
omhandlet mange forskellige produkter. Det gør det i praksis vanskeligt at målrette spørgsmålene til produkter
og producenter. Produkterne købes ofte ikke direkte fra producenten, men fra forhandlere, der har specialiseret
sig i forhandling af et bredt udbud af f.eks. sygeplejeartikler. Administrationen har i år deltaget ved udbud af 57
nye biler og indkøb af sygeplejeartikler.

