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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, grundvandsbeskyttelse og affalds- og spildevandsbortskaffelse. Kommunerne fører også tilsyn med private og kommunale vandløb,
udarbejder miljøvurderinger af planer, plejeplaner og behandler sager vedrørende beskyttelseslinjer for fortidsminder mv. Endelig melder Miljøstyrelsen i starten af hvert år et
eller flere nye tilsynstemaer ud for det pågældende år.
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 2010. Ligeledes skal kommunerne udfylde forskellige
oplysningsskemaer fra Miljøstyrelsen om antallet af tilsyn og omfanget af reaktioner
(henstillinger, påbud mv.) i forbindelse med tilsynene, samt indberette oplysninger i forbindelse med årets tilsynstema.
Tilsvarende skal alle kommuner hvert år indberette oplysninger om kommunens tilsynsog plejeaktiviteter det foregående år til By- og Landskabsstyrelsen. Indberetningerne
omfatter en opgørelse over ressourceforbruget for plejeaktiviteter på fredede arealer og
aktiviteter efter naturbeskyttelsesloven, uanmeldte tilsyn, tilsyn efter anmeldelse og tilsyn på andet grundlag.
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Virksomheder
Miljøstyrelsens tema 2010
Miljøstyrelsens tilsynstema var i 2010 belægninger ved enkeltaktiviteter på virksomheder. Det
overordnede formål med temaet var at sætte fokus på belægninger og forebygge jord- og
grundvandsforurening ved at sikre, at belægninger på virksomheder, der håndterer olier og
kemikalier, er tætte. Det er frivilligt om den enkelte kommune vil arbejde med Miljøstyrelsens
tilsynstema.
Kommunens miljøtilsyn har i 2010 arbejdet med Miljøstyrelsens tilsynstema ved at føre tilsyn
med belægninger ved opbevaring af kemikalier og farligt affald samt vaske- og påfyldningspladser. Der er alene ført tilsyn med belægninger på virksomheder, som under alle omstændigheder skulle tilsynsføres. Miljøstyrelsens tilsynstema gav således ikke anledning til, at
kommunens virksomhedstilsyn udtog ekstra virksomheder til tilsyn.
Kommunen påbegyndte i 2010 endvidere en revision af kommunens nugældende forskrift om
opbevaring og håndtering af olier og kemikalier. Revisionen har til formål at sikre et tidssvarende grundlag for regulering af virksomhedernes indretning af påfyldningspladser samt
håndtering af olier og kemikalier i øvrigt. Revisionen af forskriften er ikke afsluttet, hvorfor
opgaven overføres til 2011.

Udførte miljøtilsyn 2010
Antallet af miljøtilsyn planlægges dels efter en aftale mellem Miljøstyrelsen og Kommunernes
Landsforening om minimumsfrekvenser for tilsyn, dels i henhold til Miljøstyrelsens vejledning
om differentieret miljøtilsyn.
Som grundlag for at kunne differentiere miljøtilsynet opdeles virksomhederne i forbindelse
med tilsynet i 3 kategorier efter hvor gode de er til at overholde miljølovgivningen. I kategori
1 findes de virksomheder der har bragt sig på forkant i miljøarbejdet og som har miljøledelse
eller er ISO-certificerede. I kategori 2, hvor langt hovedparten af virksomhederne placeres,
findes de virksomheder, der overholder miljølovgivningen, men ikke har gjort en særlig indsats inden for miljøområdet. Kategori 3 er de virksomheder, der har problemer med at overholde miljølovgivningen.
Princippet i det differentierede miljøtilsyn er, at virksomheder i kategori 3 skal tilsynsføres
hyppigere end tilsvarende virksomheder i kategori 2, som igen skal tilsynsføres hyppigere end
tilsvarende virksomheder i kategori 1.
Miljøstyrelsens vejledning om det differentierede miljøtilsyn fastsætter endvidere begrebet
”samlet tilsyn”. Et samlet tilsyn er udført, når alle virksomhedens aktiviteter er tilsynsført. Et
samlet tilsyn kan således godt føres som flere deltilsyn.
I tabel 1 ses tilsynsmål for 2010 samt det faktiske antal virksomheder, der har fået tilsyn i
2010. De anførte ”tilsynsmål” svarer til det antal tilsyn, der er målsat i ”Årsplan 2010 for
kommunens indsats på natur- og miljøområdet”.
Alle tilsynsmål for året er nået undtagen målet for antal besøgte listevirksomheder, råstofgrave og landbrug med dyrehold. Tilsynsfrekvenserne for listevirksomheder og landbrug med dyrehold er dog overholdt for så vidt angår kravet om at kommunen skal føre tilsyn med 100 %
af virksomhederne over henholdsvis 3 og 6 år. Der er ikke aftalt en tilsvarende tilsynsfrekvens
for råstofgrave.
Tabel 1. Oversigt over antallet af gennemførte virksomhedstilsyn 2010 i relation til mål
Virksomheds kategori

Listevirksomheder
Autoværksteder

Antal virksom- Tilsynsmål
heder
2010
pr. 01.01.10
44
71

30/22
21/19

b)
b)

Antal besøgte
virksomheder

25
22

Antal
samlede
tilsyn

MST /SNS
mindstekrav
pr. år a)

Dækning

22
21

33 %
25 %

50 %
30 %

2010
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Bilag 1-virksomheder
Landbrug m. erhvervsmæssigt dyrehold
Landbrug under KOkontrol
Råstofgrave
§ 42 virksomheder:
handels- og kontorvirksomheder, skoler og institutioner, landbrug
I alt
a)
b)

c)
d)

94
24
97

39/36
7

c)

4
ca. 5.000

d)

b)

40
5

37
5

25 %
16 %

-

1

-

Ingen

4
Ingen

3
2

-

Ingen
Ingen

101/88

99

39 %
21 %

75 %

Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser dækker over perioder på 3-6 år, afhængig af virksomhedstype.
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 hvert tredje år, hvorimod virksomheder der er kategoriseret på niveau 3, tilsynsføres
hvert år.
Angiver antallet af landbrug, der søgte støtte i KO-ordningen i 2010.
Angiver antallet af virksomheder, der i henhold til CVR-registret pr. 01.01.2011 var registreret i HøjeTaastrup Kommune. Heraf er kun et fåtal relevante i ”miljøsammenhæng”.

For råstofgrave og ”§ 42 virksomheder” er der ingen minimumsfrekvens. Virksomhederne benævnes ”§ 42 virksomheder” fordi de reguleres efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Det er
dermed op til tilsynsmyndigheden at beslutte omfanget af tilsyn inden for disse kategorier.

Tilsyn med virksomheder
Ligesom tidligere år varierer forholdene på de tilsynsførte virksomheder fra virksomhed til
virksomhed. Der er ligeledes store forskelle på virksomhedernes håndtering af deres miljøforhold. Der er generelt konstateret vanskeligheder med frasorteringen af genanvendeligt affald,
samt fremvisning af dokumentation for afhentning af farligt affald. Endvidere er det i en række tilfælde blevet konstateret, at de tilsynsførte virksomheder ikke har udtaget spildevandsprøver i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat herom i virksomhedernes tilslutningstilladelser. I forhold til de godkendelsespligtige virksomheder er det i flere tilfælde konstateret, at virksomhedernes miljøgodkendelser ikke længere er tidssvarende.
Kommunen gennemførte i 2010 en tilsynskampagne rettet mod de autoværksteder, der er
beliggende på Kuldyssen. Kampagnen havde bl.a. til formål at sikre, at de tilsynsførte autoværksteder oplever, at de reguleres ensartet. Kampagnen havde endvidere til formål, at få de
relevante virksomheder til at fjerne de uindregistrerede biler, der henstår i området.
Kampagnen blev gennemført i samarbejde med kommunens kontrolenhed, der bl.a. arbejder
med at modvirke socialt bedrageri. Baggrunden herfor var, at kommunens miljøtilsyn ved tidligere lejligheder har fået mistanke om at flere af autoværkstederne i området drives ulovligt;
virksomheder, der ikke er registrerede i CVR-registret, medarbejdere der ikke er registreret
som ansatte i virksomhederne mv. Kommunens kontrolenhed har efterfølgende ført opfølgende tilsyn med en række af virksomhederne i samarbejde med SKAT.
På trods af kommunens tilsynsindsats i 2010 henstår der fortsat uindregistrerede biler i området, og miljøtilsynet vil derfor i 2011 gennemføre endnu en tilsynskampagne med henblik
på at få fjernet disse biler.

Nye miljøgodkendelser

I ”årsplan 2010 for kommunens indsats på natur- og miljøområdet” er det programsat, at
kommunen i 2010 skulle miljøgodkende 8 virksomheder, som enten skulle miljøgodkendes
forinden etablering eller i forbindelse med udvidelse af virksomheden. Det er endvidere programsat, at kommunen i 2010 skulle revidere 3 utidssvarende miljøgodkendelser. Disse mål er
ikke opfyldt, hvorfor en del af miljøgodkendelserne må overføres til 2011.
Kommunen har i 2010 meddelt miljøgodkendelse til tre nyetablerede virksomheder: et autoophug, et nedknusningsanlæg beliggende i en grusgrav samt det kommunale støjvoldsanlæg
ved Holbækmotorvejen.
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Kommunen har endvidere meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af to eksisterende listevirksomheder: endnu et nedknusningsanlæg beliggende i en grusgrav samt et større offsettrykkeri. I begge tilfælde reviderede kommunen samtidig virksomhedernes eksisterende miljøgodkendelser og fastsatte i den forbindelse tidssvarende vilkår for alle virksomhedernes aktiviteter.
Kommunen har således i alt meddelt fem ”nye” miljøgodkendelser i 2010. Til sammenligning
meddelte kommunen i perioden 2007-2009 i alt tre ”nye” miljøgodkendelser.

Tilslutningstilladelser

Kommunen har i 2010 meddelt tilslutningstilladelse til tre virksomheder hvoraf to var revisioner af eksisterende tilladelser.
Kommunen har i ”årsplan 2010 for kommunens indsats på natur- og miljøområdet” prioriteret
at udarbejde 9 tilslutningstilladelser. I to tilfælde har kommunen ikke modtaget en ansøgning
om tilslutningstilladelse mens to andre skulle revideres i forbindelse med en revision af virksomhedernes miljøgodkendelse, som endnu ikke er foretaget. Udarbejdelse af tilslutningstilladelserne overføres til 2011.

Klagesager

Kommunen har igennem de senere år oplevet, at antallet af klager er stigende og har derfor i
2010 gennemført en systematisk registrering af indkomne klager i løbet af året samt tidsforbruget til behandling af klagerne. I 2010 modtog kommunen 55 klager, hvor hovedparten er
klager mellem private. Klagerne omhandler blandt andet røggener fra brændeovne, oplag af
affald samt støj- og lugtgener fra virksomheder og dyrehold.
Tidsforbruget varierer meget idet klagerne spænder over mindre sager som f. eks. klager over
hønsehold til længevarende klager over støjgener fra virksomheder, der har medført påbud
om støjvilkår. Kommunen vurderer, at der i gennemsnit bruges en dag om ugen til behandling
af klagesager.

Råstofgrave

Der ligger i alt 10 grusgrave i kommunen. Heraf bliver der indvundet grus i fire grusgrave. De
resterende 6 grusgrave er færdigudgravede, men endnu ikke efterbehandlede.
Kommunen førte i 2010 tilsyn med tre af de fire grusgrave, hvor der bliver indvundet grus.
Tilsynene gav ikke anledning til bemærkninger i form af påbud eller politianmeldelse. Råstofindvindingen gav ikke anledning til klager fra omkringboende i 2010.
Efterbehandling af grusgrave
Kommunen skal føre tilsyn med at vilkårene i indvindingstilladelserne overholdes. Da kommunen på sigt ønsker en fredeliggørelse af graveområderne er det væsentligt, at sikre fremdrift i
efterbehandlingen.
Grusgrav på Kohøjvej 10, Sengeløse
I 2010 blev efterbehandlingsarbejdet med grusgraven på Kohøjvej 10 påbegyndt. Da der ikke
må tilføres jord til grusgraven, skal efterbehandlingen ske med den overjord, der er lagt i depot på ejendommen. Det meste af overjorden er anvendt til støjvolde langs Kohøjvej og
Ågesholmvej. Efterbehandlingen sker ved at ”lægge støjvoldene ned” og fordele jorden, så ingen skråninger er stejlere end 1:2. Der skabes på den måde et dyrkningslag på skråninger og
i bunden til den fremtidige vegetation. Derudover skal terrænet ned mod Spang Å føres tilbage til de oprindelige højdekurver, så oplevelsen af å-dalen genskabes for gående langs Spang
Å. Grusgraven skal være færdig-efterbehandlet den 1. juli 2013, og skal derefter anvendes til
ekstensiv landbrugsdrift eller til rekreativt formål.
Grusgrav på Ågesholmsvej 6, Sengeløse
Kommunen godkendte i 2010 opfyldnings- og efterbehandlingsplanen for Ågesholm Grusgrav
på Ågesholmsvej 6. Efterbehandlingen kan ske ved at tilkøre jord i samme mængder som de
bortkørte grusmængder. Baggrunden for at der i Ågesholm Grusgrav kan tilkøres jord til efterbehandlingen er Østre Landsrets dom i 2007. Region Hovedstaden gav i 2009 dispensation
efter jordforureningsloven til at deponere uforurenet jord i grusgraven. Regionens dispensation indeholder bl.a. bestemmelser om etablering af erstatningsvandhuller for spidssnudet frø
og stor vandsalamander, der er to beskyttede paddearter, der lever i området.
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Kommunens efterbehandlingsplan tager udgangspunkt i vilkårene i Københavns Amts indvindingstilladelse fra 1994, hvor bl.a. de fremtidige koter og perioden for efterbehandlingen beskrives. Ved at tidsforskyde efterbehandlingens periode vurderer kommunen, at efterbehandlingsarbejdet skal være afsluttet 26. december 2019.
Kommunen har fastsat supplerende vilkår for efterbehandlingen, der angiver rækkefølgen for
opfyldningens og efterbehandlingens etaper. Arbejdet er tilrettelagt under hensyntagen til de
nyetablerede erstatningsvandhuller. Desuden har det været væsentligt at tilrettelægge arbejdet, så det giver mindst mulige støjgener for de omkringboende, herunder den sydlige del af
Sengeløse.
Kommunens afgørelse om supplerende vilkår er påklaget af grusgravens ejer, og sagen afventer pt. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.
Grusgrav på Baldersbuen 16 A, Hedehusene
Kallerup Grusgrav søgte i 2009 om at udvide grusgraven. Grusgravens minested (det areal,
der er omfattet af indvindingstilladelsen) er på 55-60 ha. Da grusgrave over 25 ha er omfattet
af bilag 1 i vvm-bekendtgørelsen, betyder det, at der er pligt til at udarbejde en vvmredegørelse, hvis Kallerup Grusgrav skal udvides.
Ejeren af Kallerup Grusgrav A/S valgte i stedet at påbegynde efterbehandlingen for derved at
afslutte dele af grusgravens område. Et væsentligt vilkår i kommunens nye indvindingstilladelse vil således være, at det samlede minested for Kallerup Grusgrav på intet tidspunkt
overstiger 25 ha. Gravetilladelsen i den nuværende del af Kallerup Grusgrav udløber den 31.
december 2016 og efterbehandlingsarbejdet skal være endelig afsluttet 31. december 2018.

Plan for Vasby Graveområde
Kommunen er i 2010 startet på at udarbejde en samlet plan for Vasby Graveområde. Kommunen har indtegnet de nuværende koter i området, hvor der flere steder har vist sig uhensigtsmæssige terrænspring fra den ene grusgrav til den anden. Kommunen har desuden tegnet skitser til fremtidige stiforbindelser og udarbejdet forslag til anvendelsesmuligheder. Arbejdet har været gået i stå i perioder grundet manglende medarbejderressourcer. Kommunen
har været i dialog med Region Hovedstaden for at undersøge muligheden for at igangsætte et
samarbejde om efterbehandling af større grusgraveområder.

Brugerbetaling
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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 i kommunens miljødatabase. I tabel 2 ses årets
brugerbetaling sammenlignet med de seneste fem års gebyropkrævning.
Tabel 2. Brugerbetalingen for perioden 2005-2009.

Årstal
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Brugerbetaling
191.798 kr.
165.460 kr.
251.329 kr.
365.245 kr.
215.047 kr.
370.731 kr.

Brugerbetalingen for 2010 er væsentlig højere end for 2009. Forskellen skyldes bl.a. at der i
2010 er brugt mere tid på at følge op på miljøtilsyn med gebyrpligtige virksomheder samt at
kommunen i 2010 har opkrævet gebyr for udarbejdelse af fem miljøgodkendelser.

Håndhævelse
Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen foranledige ulovlige forhold lovliggjort, med
mindre der er tale om forhold af underordnet betydning. Kommunen skal 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 2010
Virksomhedstype
Listevirksomheder
Autoværksteder
Bilag 1-virksomheder
Landbrug m. erhvervsmæssigt dyrehold
§ 42 virksomheder
Andet
I alt

Henstillinger
14
8
12
2

Indskærpelser
26
35
41
6

Påbud
6
1
2
-

Forbud
1
0
-

Politianmeldelser
1
-

36

2
2
112

1
10

1
1
3

1
2

Omfanget af håndhævelse har i 2010 været markant større end i 2009. Kommunen har således i 2010 meddelt 70 % flere henstillinger, 200 % flere indskærpelser og 100 % flere påbud
end i 2009. Antallet af forbud og politianmeldelser i 2010 er det samme som i 2009. Den
markante stigning i antallet af håndhævelser skyldes dels at kommunen i 2010 har tilsynsført
flere nyetablerede virksomheder samt ført tilsyn med flere ”nye” tilladelser, hvilket erfaringsmæssigt medfører flere håndhævelser. Disse forhold kan dog kun forklare en mindre del af
stigningen i antallet af håndhævelser.
Kommunen har i 2010 videreført Miljøstyrelsens tilsynstema fra 2009 vedrørende håndhævelse. Kommunen har således over de senere år arbejdet med håndhævelse som tema i forbindelse med miljøtilsynet, hvilket har medført, at kommunens håndhævelsespraksis er ændret.
Denne nye praksis er i hørere grad end tidligere i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger på området.
Arbejdet med håndhævelse som tema har tillige betydet, at kommunen i 2010 har prioriteret,
at der i højere grad end tidligere følges op på den meddelte håndhævelse. Dette er bl.a. sket
ved opfølgende tilsyn med virksomhederne. En række af de virksomheder, der er ført opfølgende tilsyn med, har udtrykt tilfredshed med at kommunen ved sit genbesøg anerkender, at
det relevante forhold er bragt i orden. Andre virksomheder har dog haft behov for gentagne
(tre og fire) opfølgende tilsyn forinden de(t) håndhævede forhold er bragt i orden.
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Det vurderes, at den opfølgende indsats i forhold til håndhævelsen har bevirket, at væsentlig
flere af kommunens håndhævelser har medført, at forholdene på virksomheden er ændret.
Dette skal ses i sammenhæng med det væsentligt større antal håndhævelser i 2010 i forhold
til 2009. Kommunen vurderer således samlet set, at kommunens tilsynsindsats i 2010 har
haft væsentlig større effekt end året forinden.
Kommunen har i 2010 anmeldt en virksomhed til politiet for at afbrænde genanvendeligt erhvervsaffald på virksomheden. Politiet har efterfølgende sigtet virksomheden for overtrædelse
af affaldsbekendtgørelsen, men sagen er endnu ikke afsluttet.
Derudover har kommunen politianmeldt en virksomhed for at påbegynde et gravearbejde
uden forinden at indhente den fornødne tilladelse i henhold til jordforureningsloven. Politiet
har efterfølgende sendt virksomheden et bødeforlæg på 20.000 kr. Denne sag er dog heller
ikke afsluttet.

Landbrug

Kommunen har ført tilsyn med et landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, dvs. mere end 3
dyreenheder1. Kommunen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. I forbindelse med tilsynet har kommunen haft speciel fokus på håndtering og opbevaring af husdyrgødning samt på opbevaringen af olier og kemikalier. Der blev på tilsynene både konstateret problemer med opbevaring af olier og kemikalier,
og med opbevaring af fast husdyrgødning.
Krydsoverensstemmelse –”KO-ordningen”
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 et landbrug ikke overholder en række krav i den
eksisterende lovgivning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes krydsoverensstemmelse eller ”KO-ordningen”.
FødevareErhverv udtog 1 landbrug til kontrol i 2010, som kommunen har ført kontroltilsyn på.
Kommunen skal endvidere i forbindelse med de almindelige miljøtilsyn på landbrug indberette
overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene, den såkaldte ”anden-kontrol”. I 2010 har
kommunen indberettet 5 forhold via ”anden-kontrol”. Indberetningerne har handlet om overtrædelse af kravene om håndtering af husdyrgødning samt kravet om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Tilsyn med svømmebade

Kommunen har i 2010 ført tilsyn og kontrol med badevandets kvalitet i 6 svømmebassiner.
Svømmebassinet på Quality Hotel blev dog lukket i midten af 2010, da hotellet afventer accept til at anvende arealet til andre formål. Det fysiske tilsyn blev udført af Milana A/S, som
udarbejder tilsynsrapporter, som kommunen videresender til svømmebadet. Alle analyserapporter kontrolleres løbende og kommunen følger op på overskridelserne i henhold til vejledning om kontrol med svømmebade.

Jordområdet
Grave- og anlægsarbejder, jordhåndtering

I hovedparten af 2010 har der været stor aktivitet med grave- og anlægsarbejde. Kommunen
har godkendt al flytning af jord fra forureningskortlagte ejendomme, fra alle offentlige veje
samt fra de områdeklassificerede ejendomme. Der er i 2010 behandlet ca. fem hundrede anmeldelser om flytning af jord til jordmodtageanlæg og genanvendelsesprojekter. I kommunen
foretages alle anmeldelser via et webbaseret system, hvor borgere/ entreprenører/rådgivere
m.v. elektronisk anmelder jordflytninger via kommunens hjemmeside, og hvor data og myndighedens efterfølgende behandling af anmeldelsen herefter gemmes i en database. Formålet
er at gøre anmeldelserne nemmere og sikrere, til glæde for alle brugere.
Støjvolden ved Aircenteret på Galgebakkevej er et eksempel på et genanvendelsesprojekt i
kommunen, hvor ”affald” i form af overskydende lettere forurenet byzonejord kan modtages.
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Svarer afhængig af vægt til f.eks. 3-4 malkekøer, 6-10 heste, 13 søer, 500 æglæggende høner.
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Vilkårene for jordmodtagelsen er fastlagt i miljøgodkendelse udarbejdet i 2010, og anvisningen af jord til volden blev opstartet i sommeren 2010.

Foto 1: Nordlig del af støjvold på Galgebakkevej
Kommunen har løbende svaret på en del henvendelser fra borgere, rådgivere, ejendomsmæglere og andre myndigheder i forbindelse med ejendomme som er forureningskortlagte, eller
som ligger i de områdeklassificerede byzoner. Der er pt. over 200 kortlagte ejendomme i
kommunen.
Ved grave- og anlægsarbejde eller ændret arealanvendelse på forureningskortlagte ejendomme skal der ansøges om en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven. Disse sager har typisk et kompliceret og tidsmæssigt langstrakt forløb.
Kommunen behandler hvert år mere end 10 nye ansøgninger efter § 8. Kommunen skal i
hvert enkelt tilfælde klarlægge ejendommens historik og stille vilkår som sikrer mennesker og
miljø i forbindelse med det konkrete projekt. Sagerne løber ofte over mere end et år, idet der
i forbindelse med det konkrete projekt opdages hidtil ukendte forhold, f.eks. nedgrave tanke,
som kommunen efterfølgende må vurdere i et tillæg til den oprindelige tilladelse.
Af større § 8 sager i 2010 kan nævnes udbygningen af regnvandsbassinet i Selsmosen. I forbindelse med den indledende jordklassificering blev det opdaget, at området omkring Selsmosen var forurenet med kulbrinter, tjære og tungmetaller. Den løbende iværksættelse af de
forskellige faser i projektet har krævet udarbejdelse af flere § 8 tilladelser. Derudover var det
af økonomiske årsager nødvendigt, at afvande oprenset slam fra selve Selsmosen inden
slammet blev bortskaffet til godkendt modtageanlæg. Slamafvandingen i geotubes på arealet
ved Selsmosen betød, at der skulle udarbejdes en godkendelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Derved blev der stillet vilkår, således at myndigheden kunne sikre, at der ikke skete
forurening af jord og grundvand i forbindelse med slamafvandingen. Opgaven fortsætter i
2011, hvor kommunen har planlagt etablering af forskellige vandaktiviteter i forbindelse med
regnvandsbassinet i Selsmosen.
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Foto 2: § 8 og § 19 tilladelse Selsmosen. Afvanding af slam i geotubes

Af andre projekter i 2010 kan nævnes kommunens udarbejdelse af § 8 tilladelse i forbindelse
med DSB’s ombygning af diverse haller på banearealet ved Taastrup station samt § 8 tilladelse i forbindelse med etablering af Skole på kirkevej 1-3. Derudover har kommunen i 2010 ført
tilsyn med § 8 tilladelser i forbindelse med udbygningen af Holbæk motorvejen. På tre ejendomme i forbindelse med udvidelsen af motorvejen er der således foretaget jordflytning og
delvis oprensning af forurening jf. vilkårene i de udarbejdede § 8 tilladelser. Der er tale om
Hedevej 5, som tidligere husede Borglykke automobiler, Bakkevej 9 og Skelvej 30.
I forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter bliver kommunen desuden løbende inddraget ved møder med bygherrer, i forbindelse med vejledning i regler om jordhåndtering og
behandling af ansøgninger omkring genanvendelse af jord og andre materialer.
Det kan f.eks. nævnes, at kommunen i 2010 løbende har deltaget i møder med Kai Vilhelmsen omkring rømningen af den tidligere Spæncom ejendom i Hedehusene. Opgravningen af
diverse nedgravede olie- og kemikalietanke samt diverse udskillere fra Spæncom grunden
blev afsluttet i sommeren 2010. Derudover kan nævnes møder i forbindelse med planlægningen af jordhåndteringen ved etableringen af Copenhagen Market, samt håndtering af gravearbejdet i forbindelse med rømningen af arealet, som skal huse de danske handicaporganisationer, idet jorden fra ”kaninbjerget” er blevet bortskaffet til godkendt jordmodtagelse ved
støjvolden på Galgebakkevej.

Slutretablering af Lossepladser/fyldpladser

Kommunen har i forbindelse med kommunalreformen overtaget myndighedsopgaverne for fire
store fyldpladser/lossepladser. Anlæggene skulle jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg
være lukket senest 16. juli 2009. Kallerup fyldplads og fyldpladsen på Ågesholm blev lukket
for tilførsel af materiale i 2009. I 2010 har kommunen været i dialog med Kallerup fyldplads
med henblik på af få iværksat den nødvendige monitering af områdets grundvandsressource.
Det fremgår således af anlæggenes godkendelse, at der de næste mange år skal foretages
monitering af områdets grundvand, således at det sikres, at der ikke siver forurenende stoffer
ud fra anlæggene og ned i grundvandet.
Kommunen har i 2010 behandlet forespørgsler og ført tilsyn med slutafdækningen med jord
på Rockwool Tippen. Sengeløse Losseplads og Rockwool Tippen er egentlige deponeringsanlæg, hvor der i deres miljøgodkendelse er stillet vilkår om slutafdækning med ren jord i en vis
tykkelse. Grundet finanskrisen har det været vanskeligt for deponierne at skaffe den rette
(ren og ikke for leret) jord til slutafdækningen. Kommunen har løbende holdt møder med
Rockwool omkring nedlukningen, og Rockwool har løbende foretaget økonomiske justeringer

10

for at skaffe jorden. Med udgangen af 2010 er slutafdækningen på Rockwool Tippen blevet
færdig, således at der på nuværende tidspunkt kun mangler beplantningen af arealet i foråret
2011 jf. den godkendte beplantningsplan. Sengeløse Losseplads har i 2010 ikke færdiggjort
slutafdækningen, og kommunen har i 2010 ikke modtaget de lovpligtige moniteringsresultater.

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, hvor der i marts 2008 væltede en tankbil, pågår der fortsat monitering af grundvandet, idet det skal sikres, at der ikke er efterladt forurening, som kan udgøre
en risiko for områdets grundvandsressource.
Der har desuden i 2009 været flere mindre spild, hvor kommunen har givet påbud om undersøgelse og oprensning af forureningen. Et spild af brændstof ved vandhul omkring en tilkørselsrampe til Holbækmotorvejen er efter kommunens påbud oprenset og afsluttet. Uafsluttede
sager videreføres i 2011.
Der er i 2010 opdaget tre nye forureninger fra villaolietanke. Kommunen har i den forbindelse
givet påbud om undersøgelse og oprensning af forureningen. To sager har kunne afsluttes i
2010, mens den sidste videreføres i 2011. I forbindelse med salg af ejendomme er der stor
fokus på nedgravede olietanke. Kommunen har i den forbindelse vejledt køber og sælger
f.eks. i forbindelse med frivillige forureningsundersøgelser.
I 2010 har Region Hovedstaden gennemført forureningsundersøgelser på udvalgte børneinstitutioner i kommunen. I forbindelse med at resultaterne fra disse undersøgelser er indløbet fra
regionen har kommunens miljømyndighed været i dialog med regionen for sikring af oprensning af forurening over Miljøstyrelsens afskæringskriterium. Det kan f.eks. nævnes, at der i
2010 er foretaget en oprensning af en forurening med pesticider, som blev fundet i dele af
jorden på børneinstitutionen på Selsmosestræde.
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.).

Foto 3: Undersøgelse af forurening ved villaolietank på Vildkildevej
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Sektorplaner
Affaldsplan og affaldsområdet

Kommunen har tidligere opkrævet erhvervsaffaldsgebyr hos ejere af erhvervsejendomme,
men har i 2010 opkrævet erhvervsaffaldsgebyr efter nye nationale principper. De aktuelle
principper for fastsættelse og opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer betyder, at kommunen på baggrund af et udtræk fra CVR-registret - skal opkræve erhvervsaffaldsgebyr hos de virksomheder, der er beliggende i kommunen.
En række virksomheder er på forhånd fritaget for at betale gebyr. Det drejer sig om diverse
virksomhedstyper (i kombination med 0 eller 1 ansatte), som ikke antages at have en egentlig affaldsproduktion, virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr., og virksomheder uden egentlige aktiviteter m.fl.
Regelsættet indeholder endvidere mulighed for, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan fritage enkelte virksomheder eller grupper af virksomheder for at betale gebyr.
Den ændrede opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer er i modsætning til tidligere forbundet
med et betydeligt tidsforbrug for kommunen. Det øgede tidsforbrug har særligt knyttet sig til
håndtering af henvendelser fra de opkrævede virksomheder samt behandling af ansøgninger
om fritagelse fra gebyret
Kommunen har i 2010 opkrævet erhvervsaffaldsgebyr hos 1915 virksomheder. Kommunen
har efterfølgende modtaget ansøgninger fra flere end 25 % af de opkrævede virksomheder,
som med forskellig begrundelse ønsker at blive fritaget for gebyret. Behandlingen af disse ansøgninger er ikke afsluttet, hvorfor opgaven er overført til 2011.
Kommunen havde i 2010 sin affaldsplan 2009-2012 i offentlig høring, og planen blev endeligt
politisk vedtaget i januar 2011. Kommunen havde tillige udkast til nye husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativer i offentlig høring i sommeren 2010. Miljøministeren udsatte efterfølgende fristen for endelig vedtagelse af de nye affaldsregulativer til 2011, og udarbejdelsen af
nye affaldsregulativer overføres derfor til 2011.

Trafikstøj
Kommunen modtog i 2010 flere henvendelser fra boligforeninger, grundejerforeninger m.m.,
der viste interesse for kommunens arbejde med at nedbringe trafikstøjen i boligområderne.
Trafikstøjhandlingsplan 2009
Byrådet vedtog den 26. oktober 2010 Trafikstøjhandlingsplan 2009. Planen har øget opmærksomheden på problemet med boligområder, der er plaget af trafikstøj. På mødet i oktober
2010 besluttede Byrådet, at der allerede i 2011 skal udarbejdes den næste støjhandlingsplan.
Planen vil omfatte trafiktælling og støjkortlægning af særligt trafikstøjbelastede boligområder
i kommunen. Herudover blev det besluttet at arbejde særskilt med Sydvejsområdet, herunder
at udarbejde forslag til støjdæmpende foranstaltninger.
Støjskærm på Holbækmotorvejen ved Taastrup
Der blev i 2010 indgået trafikaftale mellem Regeringen og en række partier i Folketinget. I aftalen udmøntes midler i transportpuljerne for 1,3 mia. kr. Aftalen indeholder bl.a. en pulje til
at nedbringe trafikstøjen langs overordnede veje. Parterne blev enige om, at afsætte 26,5
mio. kr. til en støjskærm på Holbækmotorvejen ved Taastrup.
Vejdirektoratet har oplyst, at støjskærmen vil blive opsat langs Holbækmotorvejen på strækningen mellem Klovtoftegade i nord til der hvor jernbanen krydser motorvejen. Støjskærmen
bliver 4 m høj og ca. 1,3 km lang.
Kommunen har flere gange gjort bl.a. Vejdirektoratet opmærksom på de stigende støjproblemer for boligerne langs Holbækmotorvejen. Senest i forbindelse med høringen om udbygning
af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundsmotorvejen og Vejdirektoratets støjhandlingsplan.
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Spildevandsplan

Tillæg 2 til spildevandsplanen vedrørende tryksat kloakering af ejendomme i det åbne landblev vedtaget i januar 2010. En stor del af selve kloakeringen er gennemført i 2010. Kloakering af de resterende ejendomme i tillæg 2 gennemføres i starten af 2011.
Der er arbejdet med tillæg 3 til spildevandsplanen vedrørende en yderligere udvidelse af den
tryksatte kloakering i 2010.
Der er en del arbejde forbundet med gennemførelsen af kloakeringerne, idet der er forhandlinger med kloakforsyningen, politiske behandling, høringer, høringssvar, borgerhenvendelser
og borgermøder vedrørende gennemførelsen samt opfølgning og rykkerbreve til ejendomme
som ikke tilsluttes inden for den givne frist.
Den egentlig revision af spildevandsplanen påbegyndes i 2011.

Statens vandplaner

Statens vandplaner blev i marts 2010 sendt i forhøring hos kommunerne. Det har været et
relativt stort arbejde at gennemgå og forstå statens udkast til vandplanerne. De to planer
som Høje-Taastrup Kommune er omfattet af er henholdsvis Isefjord og Roskilde Fjord samt
Køge Bugt. Kommunen har deltaget i informationsmøder m.v. med Miljøcenter Roskilde (nu
Naturstyrelsen Roskilde). Planerne er gennemgået og der er udarbejdet høringssvar og notater m.v. i forbindelse med forhøringen. Der er desuden foretaget en opdatering af data om
regnbetingede udløb og spredt bebyggelse.
Den 4. oktober 2010 sendte Naturstyrelsen de statslige vandplaner i 6 måneders offentlig høring med en høringsfrist til den 6. april 2011. Kommunen har også i denne proces forholdt sig
til planerne og udarbejdet notater og et egentligt høringssvar. Herefter skal de endelige vandplaner udarbejdes. Først når vandplanerne er endeligt vedtaget skal kommunen lave handleplaner.
De fleste af kommunens vandløbsstrækninger skal opnå god økologisk tilstand i første planperiode (frem til 2015). Planerne betyder bl.a., at der skal ske fysiske forbedringer på en stor
del af kommunens vandløbsstrækninger. Virkemidlerne er bedre vandføring, ændret vedligeholdelse samt åbning af rørlagte strækninger og en bedre fysisk variation ved bl.a. udlægning
af sten.
På spildevandssiden er der ikke krav til renseanlæg m.v. Tidsfristen for gennemførelse af spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land er rykket frem til 2012.
Kommunen har deltaget i udarbejdelsen af en Vandoplandsplan vedrørende etablering af mulige vådområdeprojekter til fjernelse af kvælstof i medfør af vandplanerne i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. Der er nedsat en vandoplandsstyregruppe og en teknikergruppe, som
kommunen er en del af. Arbejdet er endnu ikke afsluttet.
Kommunen har afholdt en rundtur i kommunen med Agenda 21 rådet, hvor deltagerne bl.a.
blev informeret om vandplanernes krav til vandløbene og kommunens forberedende arbejde i
forbindelse med udarbejdelse af de handleplaner, som skal i høring når vandplanerne er vedtaget.

Grundvandsbeskyttelse
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Kommunerne skal med udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om indsatsplaner” udarbejde indsatsplaner i områder, hvor det er nødvendigt med en særlig indsats for at beskytte grundvandet.
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse er dynamiske handlingsplaner, der beskriver, hvad
der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område.
Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for i alt tre
delområder: Taastrup Nord indsatsområde, Nybølle indsatsområde og Ishøj indsatsområde.
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Derudover skal Kommunen revidere indsatsplan for Solhøj Kildeplads, som blev vedtaget i
2004.

Foto 5. De fire indsatsområder
Taastrup Nord indsatsplanområde
Arbejdet med indsatsplan Taastrup Nord er afsluttet i foråret 2010 og planen er endeligt vedtaget i maj 2010. Planperioden er fastsat til 5 år.
Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med Egedal og Albertslund Kommuner med HøjeTaastrup Kommune som tovholder.
Indsatsplanen har til formål at beskytte grundvandet i et område, der geografisk dækker den
nordlige del af Høje-Taastrup Kommune, den vestlige del af Albertslund Kommune samt den
sydlig del af Egedal Kommune.
Indsatsplanen skal anvendes som et administrativt planredskab i forhold til beskyttelse af
grundvandet i Taastrup Nord området.
På baggrund af en gennemgang af allerede påviste forureninger og mulige trusler i indsatsområdet, er tiltagene, der vurderes nødvendige til beskyttelse af grundvandet i indsatsområde
Taastrup Nord, opdelt i 11 indsatstemaer: Fem nødvendige indsatser og seks supplerende
indsatser.
De fem nødvendige indsatser er basale i grundvandsbeskyttelsen og nødvendige for at sikre
kvaliteten på kort og på langt sigt. De seks supplerende indsatser skal hver især styrke beskyttelsen eller bidrage til en forbedret grundvandskvalitet.
For hvert af de aktive vandværker i indsatsområdet, er de 11 indsatstemaer gennemgået og
på baggrund af denne gennemgang, er der for hvert vandværk opstillet skemaer, hvoraf det
fremgår, hvilke forureningstrusler og allerede påvist forureninger, der vurderes at kunne udgøre en risiko for drikkevandsressourcen samt hvilke indsatser, der skal iværksættes for at
beskytte det aktuelle vandværk.
I skemaerne angives derudover, hvem der er ansvarlig for at gennemføre indsatsen og hvornår denne forventes gennemført. Endelig er der opstillet et økonomisk overslag over omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af indsatserne.
De fem hovedsansvarlige for gennemførelse af indsatserne er Region Hovedstaden, brønd- og
boringsejere, vandværkerne, Plantedirektoratet og Høje-Taastrup Kommune.
Høje-Taastrup Kommune har påbegyndt gennemførelsen af de, i planen, foreslåede indsatser.
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Nybølle indsatsplanområde
I foråret 2010 påbegyndte kommunen, i samarbejde med Egedal Kommune, den næste indsatsplan for Nybølle-området. Høje-Taastrup Kommune er tovholder på indsatsplanen, men
kommunerne bidrager ligeværdigt i planens udarbejdelse.
Indsatsplanen har til formål at beskytte grundvandet i et område, der geografisk dækker den
nordlige del af Høje-Taastrup Kommune og den vestlige del af Egedal Kommune.
Arbejdet med indsatsplanen er godt i gang, i et tæt samarbejde med Egedal Kommune. Arbejdet med planen fortsætter i 2011.
Informationsmøder om Nybølle indsatsplan
I marts 2010 blev der afholdt opstartsmøde med repræsentanter for de vandværker/vandforsyninger og øvrige interessenter, som er beliggende indenfor indsatsområdet Nybølle
Derudover har der været afholdt møder med de enkelte private almene vandværker samt Københavns Energi, omkring det fremtidige samarbejde om grundvandsbeskyttende tiltag i indsatsplanområdet.

Grundvandsovervågning

Store pejledag
Inden for de næste få år skal kommunerne enten give eller forny en lang række indvindingstilladelser. I denne forbindelse skal der tages særligt hensyn til naturværdier, og i flere tilfælde skal der udarbejdes VVM-redegørelser, hvor vandindvindingens påvirkning på miljøet skal
vurderes. I denne forbindelse vil både kommunerne som myndighed og vandforsyningerne
som ansøger, have behov for opdaterede og pålidelige oplysninger om grundvandets trykniveau (grundvandsstand) og strømningsretning.
I oktober 2010 gennemførte kommunen, for andet år i træk, derfor et omfattende pejleprogram (Stor Pejledag) til bestemmelse af grundvandsstanden i kommunen. Formålet med pejlingen er at kende grundvandsspejlets variationer og grundvandets strømningsmønstre. Denne viden er en vigtig del af grundlaget for beskyttelse af grundvandsressourcen samt vurdering af grundvandsressourcens størrelse.
I samarbejde rådgiverfirmaet NIRAS, er der udvalgt et større antal boringer og brønde hos
vandværker og enkeltindvindere i kommunen.
De udvalgte boringer og brønde er pejlet af rådgiver i oktober 2010.
Potentialkort – bestemmelse af grundvandets strømningsretning og det trykniveau
Resultaterne for pejlerunde 2010, skal anvendes til fremstilling af et potentialkort for kommunen.
Kortet skal fremstilles for at opfylde kommunes behov for kendskab til grundvandtes strømningsretning og dets trykniveau. Kortet skal endvidere anvendes i forbindelse med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelsen som et vigtigt redskab i overvågning af truende forureninger.
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Nedenstående potentialekort er baseret på pejleresultaterne fra oktober 2009 og er udarbejdet i januar 2010.

Foto 6. Potentialkort for Høje-Taastrup Kommune 2009
Potentialekortet for 2010, baseret på pejlinger 2010, vil blive fremstillet i starten af 2011.

Vandforsyning
Nye indvindingstilladelser

Kommunen afventer fortsat de statslige vandplaner som udgangspunkt for meddelelse af nye
indvindingstilladelser til Københavns Energis Kildeplads ved Katrineberg og 11 almene private
vandværker i kommunen. Tilladelserne skal fornys, da de ifølge lovgivningen højst må meddeles for et tidsrum af 30 år. Indvindingstilladelserne skulle have været meddelt vandforsyningerne senest den 1. april 2010, men da vandplanerne ikke var færdige bliver udarbejdelsen af de nye indvindingstilladelser udskudt. De eksisterende vandindvindingstilladelser er
administrativt forlænget i lov om vandforsyning mv. indtil et år efter de kommunale handleplaner er godkendt.
Status er at By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) den 4. oktober 2010 sendte de
statslige vandplaner i 6 måneders offentlig høring med en høringsfrist den 6. april 2011. Herefter skal de endelige vandplaner udarbejdes og først når disse er fremsendt til kommunerne
skal kommunen lave handleplaner. Da de endelige vandplaner tidligst udsendes i efteråret
2011 forventer kommunen, at de nye vandindvindingstilladelser først vil foreligge i slutningen
af 2013 eller primo 2014.
Kommunen har afholdt møde med Agenda 21 rådet, hvor deltagerne blev informeret om
vandplanerne. Ved mødet blev det nye Snubbekors Værket også fremvist.
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Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen - Roskilde) har startet processen med at udarbejde
VVM-redegørelser for Københavns Energis værker. Kommunen deltager i VVM redegørelsen
for Islevbro, hvor Katrinebjerg Kildeplads er inkluderet.

Tilsyn med vandværker

Der blev ikke ført tilsyn med kommunens almene private vandværker i 2011. Kommunen har
fulgt op på aktuelle forhold og seneste tilsyn i 2009.
Kommunen modtager løbende analyserapporter og kontrollerer vandkvaliteten på alle vandværker og følger op på de overskridelser, der måtte være i samarbejde med vandværkerne
og med Embedslægerne Hovedstaden. Kommunen har endvidere godkendt takstblade og foretaget indberetning af oppumpede vandmængder via miljøadministrationssystemet til den
landsdækkende database for grundvand og drikkevand (JUPITER databasen). Alle analyserapporter sendes fra analyselaboratorierne til Miljøportalen, hvor kommunen skal godkende dem.
Derefter er de tilgængelige for alle vandforbrugere på www.miljoeportal.dk.
Klovtofte vandværk tilknyttet HTK Vand A/S blev lukket pr. 31. december 2010 i henhold til
gældende indvindingstilladelse for Snubbekors Værket.
Kommunen har modtaget rapport med kontrolmålinger af grundvand fra boringerne tilknyttet
Snubbekors Værket (HTK Vand A/S). Målingerne vil fremover kunne afspejle om indvindingen
har afgørende betydning for de omkringliggende fredede naturområder. Kommunen har endvidere i 2010 godkendt nyt regulativ for HTK Vand A/S.

Beredskabsplan på vandforsyningsområdet

Der blev udarbejdet en digital beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune i 2010. På vandforsyningsområdet blev der udarbejdet handlekort for beredskabet for vandværkerne og erhvervelse af nødforsyningsanlæg. Arbejdet blev udført i samarbejde med beredskabet.

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 har i 2010 udsendt breve med krav om forenklet kontrol til omkring
50 ejendomme. Derudover er der udført kontrol af en del andre enkeltindvindingsanlæg i
kommunen.
I de tilfælde, hvor drikkevandet ikke overholder gældende kvalitetskrav, skal der udtages opfølgende analyser og foretages kildeopsporing. I forbindelse med mikrobiologiske overskridelser er der i 2010 udstedt flere kogeanbefalinger efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Der er desuden konstateret problemer med nikkel i drikkevandet i flere områder af
kommunen. Forekomst og niveau af nikkel vil indgå som vurderingsgrundlag for den kommende digitale vandforsyningsplan i kommunen.

Vandløb
Den løbende vedligeholdelse varetages fortsat af kommunens egne folk, som foretager en
skånsom vedligeholdelse af vandløbene i medfør af de gældende regulativer. Den skånsomme
vedligeholdelse er vigtig i forhold til at fremme den fysiske variation i vandløbene, som er
nødvendig for at opnå en god fauna i vandløbene. I 2009 blev vandløbne gennemgået for fysiske forhold og faunaindeks af et eksternt firma i samarbejde med kommunens egne vandløbsfolk. Der blev udarbejdet en rapport med forbedringsforslag i prioriteret rækkefølge. Denne rapport arbejdes der videre med i forhold til den handleplan, der skal udarbejdes for kommunens vandløb i medfør af vandplanerne.
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I 2010 er Vasby å og Sengeløse å blevet opmålt af eksternt firma, dels på grund af klager og
dels fordi der skal bruges nye opmålingsdata til det videre arbejde med vandplanerne og revisioner af de nugældende regulativer. Kommunen har over de seneste år opmålt en del af de
kommunale vandløb. Af opmålingsrapporterne fremgår ligeledes behov for oprensninger i forhold til regulativerne.

Udledningstilladelser, tilslutningstilladelser m.v.

Der er bl.a. givet tilslutningstilladelse til slamafvanding i forbindelse med udvidelse af Selsmosen. Der er meddelt udledningstilladelser i forbindelse med jordoprensningssager. Bl.a. en
større oprensning i Vasby hvor der samtidig blev givet tilladelse til et midlertidigt vandbehandlingsanlæg. Etablering af Aircentret har medført sagsbehandling vedrørende afvanding af
støjvolden.

Drænsager

Der er løbende drænsager som behandles i henhold til vandløbsloven.

Naturområdet
På myndighedsområdet behandles der sager indenfor naturbeskyttelsesloven og museumsloven. Der har 2010 bl.a. været en række større kommunale projekter, der har berørt naturinteresser.

Fredninger og naturpleje
Katrinebjerg Enge og Nybølle Å
Naturklagenævnet hjemviste i 2009 fredningsforslaget for Katrinebjerg Enge og Nybølle Å til
en fornyet behandling i fredningsnævnet. Formålet med fredningen er at beskytte og forbedre
de biologiske og landskabelige værdier i området, herunder sikre overholdelsen af Danmarks
internationale traktatmæssige forpligtelser samt skabe bedre indsyn over de fredede arealer.
Høje-Taastrup kommune har været Fredningsnævnet behjælpelig med oplysninger til belysning af sagen.
Naturpleje
Kommunen har gennemført naturpleje på et areal i Vasby Mose, hvor der bl.a. vokser den fredede Melet Kodriver samt Rust-Skæne. Plejen er foretaget henholdsvis i samarbejde med et
frivilligt høslet-laug og Driftsbyen.
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Naturpleje udføres med bobcat på larvefødder med mejekurv i Vasby mose
Plejeplaner for fortidsminder
Der er i 2010 blevet udarbejdet plejeplaner for syv plejekrævende gravhøje. Plejeplanerne skal tilgodese den overdrevsflora, som i Høje-Taastrup kommune kun findes på gravhøjene. Samtidig skal plejen også sikre gravhøjene som kulturminder og landskabselementer. Plejen iværksættes i vinteren 2010/11.

Ole Rømers høj i Vridsløsemagle 2010

Igangværende pleje på Ole Rømers høj
marts 2011

Plejeplan for Maglemosen
Maglemosen er et blandet moseområde med rig og varieret natur. For at sikre mosens
naturværdier blev mosen fredet i 2003 for at give mulighed for at udarbejde en plejeplan, der skal bidrage til at sikre mosens naturværdier mod bl.a. tilgroning. Kommunen
har i 2010 sendt plejeplanen for Maglemosen i offentlig høring og i den forbindelse afholdt et lodsejermøde. Planen forventes endelig vedtaget ultimo 2011.

Registrering og overvågning af naturen
Registrering af § 3 beskyttet natur
For at kvalificere myndighedsbehandlingen, planlægningen herunder lokalplaner og udviklingsprojekter, samt sikre en målrettet naturforvaltning, er der behov for et bedre kendskab
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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 IV2 arter findes.
Høje-Taastrup Kommune har derfor i 2010 gennemført en registrering af § 3 beskyttede naturområder i størstedelen af kommunen, således at der nu er gennemført en opdatering af de
beskyttede § 3 områder i hele kommunen undtagen i Hedeland, som forventes registreret i
2011 og 2012. Registreringen, der er vejledende, kan ses på Danmarks Miljøportal.
Fugleovervågning i Porsemosen
Posemosen i Høje-Taastrup og Egedal kommuner er med sine ca. 100 ha en af områdets største sammenhængende naturområder. Som led i en løbende overvågning for at følge naturens
tilstand og dens udvikling, har Egedal og Høje-Taastrup kommuner igen i 2010 gennemført en
fugleovervågning og vurderet plejebehovet. Mosen har en meget varieret fuglefauna, der bl.a.
rummer en af de få ynglende bestande af pungmejse i landet. Den løbende overvågning i mosen danner bl.a. grundlag for den plejeplan kommunen skal udarbejde, for at kunne i værksætte de nødvendige plejetiltag.
Vasby Mose og Sengeløse Mose - Natura 2000 område
Der blev i 2010 gennemført en opdatering af § 3 arealer i en mindre del af Vasby mose. Endvidere blev der foretaget en registrering af potentiel habitatnatur i Sengeløse Mose. Undersøgelserne har haft til formål at give kommunen et bedre kendskab og supplerende viden om de
naturværdier og potentialer, der findes i området.

Natura 2000

I marts 2010 var statens forslag til mål og rammer for Natura 2000 området Vasby og Sengeløse Moser – den såkaldte Natura 2000 plan - i forhøring. Kommunen har kommenteret på
statens udmeldinger og supplerede med oplysninger om biologiske forhold, plejestatus og forslag til prioritering af plejetiltag samt de modsatrettede forhold der er mellem Natura 2000
planen og vandplanerne.
På baggrund af de mål og rammer, der blev meldt ud i forhøringen har kommunen i 2010
suppleret vidensgrundlaget for at være rustet til at lave den handleplan, der er pålagt kommunen at udarbejde, når Natura 2000 planen er vedtaget.
Natura 2000 planen blev sendt i en 6 måneders offentlig høring i oktober 2010. Planen forventes endeligt vedtaget i oktober 2011.
Den kommunale handleplane, der skal udmønte de statslige udmeldte mål og rammer i Natura 2000 planen, skal indeholde plejetiltag, der kan sikre den værdifulde habitatnatur.
Sengeløse og Vasby Moser er begge fredede og kommunen skal i henhold til fredningerne udarbejde plejeplaner for moserne. Kommunen har afventet statens Natura 2000 plan for at sikre en koordinering mellem handleplan og plejeplanerne.

Bjørneklo

Kommunen vedtog i sensommeren 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
Bjørneklo udgør en trussel mod naturen, da dens store blade overskygger al anden vegetation.
Kommunen har i 2010 gjort en stor indsats for at følge op på indsatsplanen. Der blev i 2010
gennemført 47 tilsyn. I forbindelse med tilsynene har kommunen rådgivet om den mest effektive bekæmpelse af den enkelte bestand. De steder, hvor bekæmpelsen ikke var tilstrækkelig
blev fulgt op med et påbud om bekæmpelse. Der er i årets løb registreret en række nye bestande, således at kommunen nu har kendskab til 320 bestande. Kommunen har sendt indsatsplanen og information om bestanden ud til de lodsejere, hvor vi har registreret nye bestande.
For at få et samlet overblik over bjørneklo-bestande i kommunen har der i 2010 været arbejdet på en web-baseret kortløsning, der i 2011 bliver tilgængelig for borgerne. Her kan der
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36 arter der er beskyttet efter EU-habitatsdirektiv f.eks. stor vandsalmander, spidssnudet frø, markfirben, flagermus.
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indberettes nye bestande og bestandsstørrelse. Endvidere vil man kunne se status for den
enkelte registrerede bestand.

Kæmpe-bjørneklo med blomsterskærme

Naturpark-projekt

Kommunen har i 2010 ansøgt Friluftsrådet om at blive en af 10 kommuner til at deltage i udvikling af mærkningsordningen for naturparker i Danmark. Kommunen bød ind med Store
Vejle Ådal som projektområde. Da kommunen ikke blev valgt, indbød den lokale afdeling af
Friluftsrådet kommunen til at deltage på et møde i september for rådets organisationer samt
lokale ildsjæle om udvikling af Store Vejle Ådal. Kommunen præsenterede benyttelses- og beskyttelsesinteresser fra Visions- og Handleplan for Store Vejle Ådal, som de fire oplandskommuner udarbejdede i forbindelse med vandplanernes idé-fase.

Agenda 21 rådet

Der blev i 2007 besluttet at nedsætte et Agenda 21 råd. Rådet består af repræsentanter fra
bl.a. interesseorganisationer på natur- og miljøområdet, grundejerforeninger, skovdistriktet
og Kroppedal museum, samt kommunen. Rådets formål er 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 har i 2010 været afholdt 3 møder samt gennemført en besigtigelsestur rundt i kommunen, bl.a. til Hove å, Snubbekorsvandværket og Natura 2000 området Sengeløse/Vasby Mose.
Her blev rådet præsenteret for det forestående arbejde med natur- og vandplanerne. Rådet
nedsatte i 2010 en ad hoc-gruppe, der arbejdede med håndtering af regnvand.
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