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Indledning
Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon har på vegne af bygherren HOFOR med notat dateret 16. juni
2015 samt supplerende materiale dateret 27. august, 3. september og 4.september 2015 søgt om
tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens3 § 33 til etablering af støjvold mod Motorring 4 (O4) med
genanvendelse af overskudsjord primært fra etablering af 3 nye regnvandsbassiner samt fra modtagelse af forklassificeret jord fra eksterne lokaliteter.
Ansøgningen er fremsendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed4.
Høje-Taastrup kommune har vurderet, at det ansøgte kræver en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Afgørelsen om, at den ansøgte aktivitet er godkendelsespligtig kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 37, stk. 1.

Afgørelse
Støjvold/terrænregulering ved Motorring 4 (O4), ønskes placeret på Havetoften 2, 2630 Taastrup
matr. nr. 11bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke.
Det fremgår af lokalplan 1.78 for området, at støjvolden er en del af udbygningen af det rekreative
område. Støjvolden etableres således som led i at reducere støjbelastningen generelt i området,
samt med henblik på etablering og udbygning af et rekreativt område. Etablering af regnvandssøer
og udbygning af det rekreative område vil på sigt indebære renere vand i vådområderne nedstrøms, med en mere artsrig natur til følge. I det rekreative område vil støjvolden både visuelt og
støjmæssigt skærme området fra motorvejen. Støjvolden skal således, udover at reducere støjbelastning fra motorvejen, udgøre en del af det kuperede terræn med stier åben for offentligheden,
som over tid vil blive opbygget, og som derfor på sigt vil bidrage til områdets rekreative værdi.
Høje-Taastrup kommune meddeler hermed HOFOR miljøgodkendelse til etablering af 1. fase af terrænregulering/støjvold mod Motorring 4 (O4) med genanvendelse af 62.900 m3 overskudsjord primært fra etablering af 3 nye regnvandsbassiner samt fra modtagelse af forklassificeret jord fra
eksterne lokaliteter. Godkendelsen gives i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, idet vilkår for godkendelsen er angivet i det følgende.

Vilkår
Vilkårene meddeles i henhold til § 33 stk.1 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed4. Vilkårene er fastsat på baggrund af afsnittet om ”kommunens vurdering af ansøgning om miljøgodkendelse samt begrundelse for afgørelsen”. Virksomheden er godkendt under listepunkt K206 ”Anlæg
der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling,
kompostering eller forbrænding”. Standardvilkårene under dette listepunkt dækker dog ikke virksomhedens aktiviteter. Derfor er yderligere vilkår fastsat ud fra kommunens vurderinger.
Ejer af støjvolden er ansvarlig for, at indretning og drift sker i overensstemmelse med det, der er
beskrevet i ansøgningsmateriale, det supplerende ansøgningsmateriale og miljøgodkendelsens vilkår.

Generelt

3
4

Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juli 2014 om godkendelse af listevirksomhed.
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1. Med mindre andet fremgår af vilkår i denne miljøgodkendelse skal
terrænreguleringen/støjvolden etableres i overensstemmelse med ansøgning dateret 16.
juni 2015 samt tillæg til ansøgning fra 27. august, 3. september og 4.september 2015.
2. Denne miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra dags dato.
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på
anlægget.
4. Støjvoldens 1. etape skal være etableret og anlægsarbejdet afsluttet senest 1. juni 2016.
Terrænreguleringen/støjvoldens udstrækning fremgår af bilag 3.

Indretning og drift
5. Der må i anlægsperioden være aktiviteter på anlægget mandag – fredag i tidsrummet kl.
07.00-18.00. Der må ikke være aktiviteter på anlægget i weekender eller på helligdage.
6. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal
sikre, at der er foretaget den fornødne forhåndsgodkendelse (herunder modtagekontrol)
samt hvem og hvordan der foretages egenkontrol. Endelig skal det beskrives, hvordan de
skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
7. Inden tilkørsel af jord (som ikke stammer fra de tre bassiner) må påbegyndes, skal der
fremsendes en driftsinstruktion jf. vilkår 6 til tilsynsmyndigheden.
8. Anlægget skal altid være bemandet af et personale med kendskab til denne
miljøgodkendelse, når der er åbent for tilkørsel af jord.
9. Anlægsområdet skal uden for anlæggets åbningstid afskærmes, således at der ikke er
mulighed for at tilkøre/aflæsse jord eller andet til anlægsområdet.
10. I støjvolden må kun indbygges jord:




der er geoteknisk egnet til indbygning i støjvolden samt
der er forhåndsgodkendt i henhold til vilkårene i denne miljøgodkendelse.
der ikke indeholder andet affald, herunder byggeaffald, restprodukter, asfaltrester,
slagge, træ eller andet affald.

11. Den øverste ½ meter jord på støjvolden skal overalt være uforurenet. Denne jord skal
derfor være dokumenteret ren med analyser, jf. vilkår 21, eller stamme fra den forventede
uforurenede landzone jord fra matrikel 11 bv, Taastrup valby by, Taastrup Nykirke.
12. Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal virksomheden til tilsynsmyndigheden fremsende en
plan med beskrivelse af adgangsveje for jordtilkørsel.
13. Senest 4 uger efter etablering af støjvoldens 1. deletape skal der foretages opmåling af
denne, og virksomheden skal til tilsynsmyndigheden fremsende en landinspektørerklæring,
der som minimum redegør for støjvoldens højde og arealmæssige udbredelse ifht.
vejbyggelinjen og spildevandsledningen.
14. Der må ikke i anlægsperioden eller efterfølgende ske erosion/sætning af jord i støjvolden
(nedskridning af jord, blotlæggelse af jord eller tilsvarende), som efter tilsynsmyndighedens
vurdering er væsentlig.
15. Hvis der konstateres erosion/sætning af jord, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er
væsentlig, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden iværksætter de nødvendige
tiltag for at udbedre skaderne og imødegå yderligere erosion/sætning.
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16. Volden skal løbende beplantes og/eller tilsås med græs, således at erosion og jordskred
forebygges. Virksomheden skal senest den 1. november 2015 fremsende en
beplantningsplan, der redegør for tidsplan og art af beplantning.
17. Uvedkommende skal hindres adgang til de(n) del(e) af støjvolden, som er under etablering.
Uvedkommendes adgang skal hindres indtil beplantning og/eller tilsåning af den
pågældende del af støjvolden er foretaget, og bevoksningen har etableret sig.
18. Til brug for udførelse af stikprøvekontrol (del af egenkontrollen) skal virksomheden jf.
ansøgningsmaterialet anlægge et mellemdepot til aflæsning af jord for stikprøvekontrol.
Arealet skal være rømmet for muld, og jord udtaget til stikprøve skal være adskilt fra de
underliggende jordlag.

Forhåndsgodkendelse af jord
19. Der må kun tilføres forhåndsgodkendte jordpartier til støjvolden. Inden jorden tilføres
støjvolden skal den være analyseret, vurderet og godkendt i overensstemmelse med
vilkårene i denne godkendelse.
20. Alle jordpartier skal anmeldes til og forhåndsgodkendes af virksomheden inden de tilføres
støjvolden. Jord der ønskes tilført støjvolden skal være analyseret i henhold til vilkår 28/29
og overholde grænseværdierne i vilkår 42, og skal tillige være vurderet i henhold til vilkår
23-26.
21. Ved tilførsel af jord, der er omfattet af den til enhver tid gældende jordflytnings
bekendtgørelse5, skal bekendtgørelsens krav med hensyn til analyseparametre og frekvens
altid som minimum overholdes. Jordflytningen skal tillige altid være godkendt af
oprindelseskommunen, inden jorden flyttes til støjvolden.
22. Opgravet jord fra de fremtidige bassiner 1, 3 og 4 kan genanvendes direkte til indbygning i
støjvolden, jf. dokument /3-10/ i bilag 2.
23. For alle jordpartier til støjvolden, der ikke er indeholdt i vilkår 22, skal der indledningsvist
udføres en screening for tidligere eller nuværende aktiviteter på arealet, hvorfra jorden
stammer. Til nærmere vurdering af relevante analyseparametre skal listen i vilkår 43
anvendes.
Ved et jordparti forstås en mængde jord, der stammer fra et afgrænset areal, og som har
været udsat for den samme miljøpåvirkning. Et jordparti må kun bestå af enten intaktjord
eller overjord/fyldjord. Hvert jordparti skal endvidere:
1. Som minimum udgøre 500 m3 jord.
2. Som minimum være dokumenteret ved en analyse pr. 120 ton fyldjord.
Punkt 1 kan i visse tilfælde fraviges efter konkret ansøgning/tilladelse til dette.
24. Der må aldrig tilføres jord fra arealer som er V1 eller V2-kortlagt i henhold til lov om
forurenet jord.
25. Ved tilførsel af jord fra lokaliteter, hvor der er konstateret jordforurening, eller hvor der er
viden om aktiviteter eller hændelser (”forureningssager”) som indebærer risiko for
jordforurening, skal det ved forhåndsgodkendelsen dokumenteres, at relevante risikostoffer
ikke forekommer i koncentrationer som overskrider grænseværdierne i vilkår 43.

5

Bekendtgørelse 1479 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
samt efterfølgende ændringer. 12/12-2007.
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26. Kommunens Tilsynsmyndighed skal ansøges skriftligt og inden forhåndsgodkendelsen om
eventuel tilladelse til modtagelse af jord fra ejendomme i tilfælde, hvor jorden kommer fra
arealer med tidligere eller nuværende potentielt forurenende aktiviteter, hvor vilkår 42 eller
43 ønskes fraveget.

27. Til kontrol med den samlede mængde modtaget jord skal der ske registrering af al tilkørt
jord, ligesom der skal ske registrering af jord som eventuelt fraføres arealet.
28. Prøvetagning ved forhåndsgodkendelse af intaktjord
Generelt skal alle jordpartier (herunder eventuel muld) som tilføres støjvolden være prøvetaget og analyseret forud for modtagelsen.
Forhåndsgodkendelse af intaktjord
Eneste undtagelse fra kravet om prøvetagning og analyse forud for modtagelse gælder
jordpartier bestående af intaktjord. Det forudsættes dog altid, at:



overliggende muld/overjord er konstateret uforurenet samt
virksomheden som minimum har sikret sig, at der ikke er kendskab til punktkilder på
det pågældende areal (grundejer, bruger og myndigheder skal forespørges).

Hvis den overliggende fyld-/muldjord er forurenet, skal der foreligge analyse af mindst én
prøve pr. 50 m2 af den øverste del af intaktjorden. Alle prøver skal overholde grænseværdierne i vilkår 42.
Forhåndsgodkendelsen skal generelt foretages på et fuldt oplyst grundlag. Virksomheden
skal afvise jordpartier, hvor virksomheden vurderer, at prøvetagning og analyse mv. ikke er
udført efter gældende regler og vejledninger eller hvis vilkår i denne miljøgodkendelse ikke
er overholdt.
29. Analyseparametre ved forhåndsgodkendelse
Ved forhåndsgodkendelse af jordpartier skal som et minimum analyseres for nedenstående
parametre:

Analysepakke 1
(Forhåndsgodkendelse)

Totalkulbrinter
Benz(a)pyren
PAHnote a)
Bly, cadmium, kobber og zink

Note a) PAH-analyser (analyser for Poly Aromatiske Hyrdocarboner) skal omfatte kvantificering af indholdet
af enkeltkomponenterne flouranthen, benz(b+j+k)flouranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.
Der henvises i øvrigt til bilag 2 i jordflytningsbekendtgørelsen6 .

Analyser i forbindelse med forhåndsgodkendelsen af jord skal udføres i henhold til de til enhver tid gældende metodekrav, som måtte følge af lovgivningen.
30. Dokumentation for tilførte og for afviste jordpartier skal være tilgængelig for
tilsynsmyndigheden under hele anlægsperioden og i mindst 1 år efter modtagelsen, og skal
på anmodning forevises tilsynsmyndigheden. Ved dokumentation forstås:
 Følgesedler.
6

Bekendtgørelse 1479 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
samt efterfølgende ændringer. 12/12-2007.
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Stamoplysninger.
Resultat af vurdering af checkliste.
Eventuelle analyseresultater.
Registrering af jordpartiets placering eller anden registrering som kan medvirke til
genfinding af jordpartiet i støjvolden.
Godkendte/afviste jordpartier.

Dræn- og overfladevand
31. Virksomheden skal til tilsynsmyndigheden fremsende en ansøgning om udledning til det
offentlige regnvandssystem. Ansøgningen skal fremsendes og godkendes af
tilsynsmyndigheden inden foddrænet etableres.
32. Virksomheden skal samtidig med, at den fremsender ansøgning jf. vilkår 31, fremsende en
redegørelse/beregning for hvordan overfladevand fra voldene håndteres. Redegørelsen skal
indeholde dokumentation for, at den påtænkte opbygning af støjvolden ikke giver anledning
til afledning af vand, der vil medføre væsentlige gener med opstuvning af vand og/eller
væsentlige erosionsskader på volden.

Oplag og håndtering af motorbrændstof samt affald
33. Entreprenørtanke med motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til
påfyldning af entreprenørtank samt aftapningsanordninger og -pistoler til påfyldning af
køretøjer og materiel skal under brug være placeret inden for en tæt belægning fx i form af
mobile spildbakker eller lignende.
34. Eventuel opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller
lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til
enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Luftforurening
35. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding sikre, at der ikke
opstår støvgener uden for anlægsområdet.
36. Hvis der uden for anlægsområdet konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens
vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden iværksætter de
fornødne tiltag for at bekæmpe støvdannelsen.
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Kontrol og egenkontrol
37. Egenkontrollen skal udføres af virksomheden, som altid skal have mindst én sagkyndig
person tilstede ved modtagelse af jord. Personen skal have det fornødne kendskab til
virksomhedens driftsinstruks og til denne miljøgodkendelse.
Visuel kontrol
38. Som en del af egenkontrollen skal virksomheden udføre visuel kontrol af alle tilførte
vognlæs. Det skal registreres ved hvert læs, at denne kontrol er foretaget. Hvis jorden
udviser forureningsindikationer (så som misfarvning), eller hvis jorden indeholder
bygningsaffald, slagger eller andre fremmedelementer, skal læsset afvises. Jord indeholdt i
vilkår 22 kontrolleres dog under opgravning.
Stikprøvekontrol
39. Stikprøvefrekvens – overjord/fyld og muld, jord indeholdt i vilkår 22 er undtaget.
Som en del af egenkontrollen skal virksomheden rutinemæssigt foretage stikprøvekontrol,
som beskrevet i ansøgningen/driftsinstruksen
For større partier af jord (omtrent 5.000 m3 eller derover) fra den samme ejendom, hvor en
historisk redegørelse har vist, at der med stor sandsynlighed udelukkende er tale om diffust
forurenet jord med et forventeligt ensartet indhold af forureningskomponenter, kan der søges om undtagelse fra stikprøvekontrol. Tilsynsmyndigheden skal skriftligt søges om tilladelse om dette i forbindelse med udarbejdelse af forhåndsgodkendelsen for det aktuelle
parti og ansøgningen skal være vedlagt historisk redegørelse, analyseresultater og relevante vurderinger jf. ovenstående. Tilsynsmyndigheden skal skriftligt godkende, at stikprøvekontrollen kan udelades før det aktuelle parti tilføres støjvolden.
40. Virksomheden skal føre en journal, hvoraf det fremgår, hvornår egenkontrollen er udført,
hvem der udtog stikprøver, analyseresultater samt vurdering af jordpartiet i forhold til
kontrolsystemet (godkendt/afvist). Journal for egenkontrol skal være tilgængelig for
tilsynsmyndigheden under hele anlægsfasen og i mindst 1 år efter at volden er
færdigetableret

Indberetning

41. Virksomhedens indberetning til tilsynsmyndigheden skal ske som beskrevet i det følgende:
Der skal senest 1 måned efter afslutning af fase 1 indsendes følgende:
 En samlet opgørelse over mængden af jord som er henholdsvis modtaget og
afvist/fjernet (med begrundelse) i perioden.
 Opgørelse over udnyttet og tilbageværende anlægsvolumen.
 Kort eller luftfoto med angivelse af areal(er), hvor der er sket opfyldning i det
forudgående kalenderår, herunder opgørelse over deletaper, som er færdigetableret og
beplantet/tilsået.
 Indberetning for jordpartier som er afvist, samt partier der er fjernet som følge af
stikprøvekontrol mv. i det forudgående år
 Oplysninger om, hvorvidt der har været problemer med erosion/sætning af jord i
støjvolden, herunder tegn på erosions-/sætningsskader, samt hvilke tiltag
virksomheden har iværksat for at forebygge erosions-/sætningsskader.
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42. Kriterier for modtagelse af jord i støjvold ved Motorring 4 (O4). Analyser udføres
efter Miljøstyrelsens vejledning. Kulbrinter analyseres efter VKI-metoden.
Stof
Maksimal koncentration i
Maksimal koncentration i evt.
jord (mg/kg TS) fra de 3
jord (mg/kg TS) fra eksterne lo‐
regnvandsbassiner
kaliteter
Tungmetaller
Bly

<300

<40

<5

<0,5

Chrom

<500

<500

Kobber

<1.000

<500

Nikkel

<30

<30

Zink

<500

<500

Benzen

<0,1

<0,1

BTEX total

<0,6

<0,6

C6‐C10

<25

<25

C10‐C15

<40

<40

C15‐C20

<55

<55

C20‐C35

<150

<100

Sum C6‐C35

<150

<100

Benzo(a)pyren

<3

<0,3

Dibenz(a,h)antracen

<3

<0,3

Sum PAH8

<40

<4,0

Cadmium

Kulbrinter7

PAH

For hvert enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne i et jordparti ikke overskride grænseværdien. Intet enkelt
analyseresultat i jordpartiet må overskride grænseværdien med mere end 50 %. Ved analyse for ovenstående parametre benyttes som ud‐
gangspunkt en detektionsgrænse på 1/10 af den angivne grænseværdi (dog kun i de tilfælde, hvor det er muligt med en standardanalyse).

7
8

Både kriterier for de enkelte kulbrintefraktioner og kriteriet for sum af kulbrinter skal være opfyldt samtidig.
Summen af fluoranthen, benz(j)fluoranthen, benz(k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)antracen og indio(1,2,3‐cd)pyren.
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43. Udvalgte virksomheder og arealer med øget risiko for forurening
Punkt

Forureningskilder/historik

Parametre, der som minimum bør analyseres for
(andre parametre kan være relevante)

1

Diffus forurening

Totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn

2

Veje, rabatjord m.m.

Totalkulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn

3

Gartnerier, frugt- og juletræs-

Relevante pesticider, metaller fx arsen, kobber, kviksølv, totalkulbrinter.

plantager og lignende
4
5
1.
2.
3.

Benzinanlæg

Totalkulbrinter inkl. BTEX3, MTBE, eventuelt andre additiver (fx 1,2-

(servicestationer og raffinaderier)

dichlorethan, 1,2-dibromethan, Pb)

Olie/ fyringsanlæg
Totalkulbrinter inkl. BTEX3
Vurderes efter viden om de specifikke aktiviteter.
PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og indeno(1,2,3cd)pyren samt sum-PAH’er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.
BTEX er en forkortelse for Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylener.
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Lovgrundlag
Vilkårene er i mindre grad fastsat ud fra standardvilkår for listepunkt K206. Standardvilkårene er
ikke dækkende for virksomhedens aktiviteter, da der udelukkende er udarbejdet standardvilkår for
følgende aktiviteter: ”Neddeling af bygge- og anlægsaffald”, ”Slaggebehandling udendørs” samt
”slammineraliseringsanlæg”. Der er i denne godkendelse angivet begrundelse for fastsatte vilkår,
der ikke er afledt af standardvilkår.
VVM
Virksomhedens ansøgte aktiviteter er omfattet af VVM-bekendtgørelsens9 § 3 stk. 2 jf. bilag 2
punkt 12b,
”Anlæg til bortskaffelse af affald”.
Høje-Taastrup Kommune har gennemført en VVM-screening10 efter VVM-bekendtgørelsen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.78. Kommunen vurderer, at der ikke er grundlag for at

gennemføre en ny VVM-screening i forbindelse med behandling af miljøgodkendelse til etablering af støjvolden/terrænreguleringen. Kommunen har truffet separat afgørelse om dette11.
Kommunen vurderer på baggrund af screeningen4, at virksomheden kan etableres uden at påvirke
miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Screeningsresultatet kan
ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres.
Habitatvurdering
Sager om godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 er omfattet af § 7[1] i Habitatbekendtgørelsen[2]. Det følger af bestemmelserne, at der skal foretages en vurdering af, om etablering af
støjvolden kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.
Internationale naturbeskyttelsesområder:
Det nærmeste Natura 2000 område er Sengeløse-Vasby Mose (habitatområde nr. 124), der ligger
ca. 7 km nordvest for lokaliteten. Udpegningsgrundlaget for Sengeløse-Vasby Mose er en række
naturtyper, specielt rigkær og tidvis våd eng samt to arter af vindelsnegle. Området er sårbart over
for næringsstoftilførsel.
Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at etablering af støjvolden ved Motorring 4 med ren
jord eller jord lettere påvirket med immobile stoffer ikke vil påvirke Natura 2000-områderne. Afstanden til områderne er stor, og i projektet har indgået sikring af, at der ikke er risiko for afledning af miljøfremmede stoffer til regnvandssystemet. Der skal således ikke foretages en nærmere
konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-områderne under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.
Bilag IV-arter:
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, skal der foretages en vurdering af virksomhedens aktiviteter i forhold til de arter, der er beskyttet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV.
Der etableres ikke bygninger eller et større befæstet areal i forbindelse med etablering af støjvolden. Overfladevand fra støjvolden afvander til et nyt regnvandsbassin, som skal etableres sydvest
for støjvolden. Kommunen har ikke konkret undersøgt arealet, hvor støjvolden skal placeres, for bilag-IV-arter.
9

Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet

(VVM) i medfør af lov om planlægning.
10
Afgørelse 125484/15, dateret 20/5-2015.
11

Afgørelse 194709/15, dateret 19.08.15.

[1]

jf. § 8, stk. 7 i Habitatbekendtgørelsen

[2]

Bekendtgørelse nr. 408 af 01-05-2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder

samt beskyttelse af visse arter.
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Det fremgår af VVM screening af lokalplanen, at der i området ved støjvolden ikke er kendskab til
forekomst af dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Området rummer ikke
nogle potentielle yngleområder for bilag IV-paddearter.
Det vurderes som overvejende sandsynligt at almindelige flagermusarter som dværgflagermus,
brunflagermus, troldflagermus, skimmelflagermus og sydflagermus anvender områderne lejlighedsvist til fouragering.
Gennemførelse af det samlede projekt med etablering af bassinerne (nye vådområder) vurderes
generelt at øge insektproduktionen i nærområdet og dermed forøge den generelle biodiversitet. Det
er således kommunens vurdering, at etableringen af støjvolden ikke vil påvirke eventuelle flagermus negativt.

Miljøteknisk vurdering
Det rådgivende ingeniørfirma Orbicon har på vegne af bygherren HOFOR med e-post fra 17. juni
2015 samt materiale fra 27. august, 3. september og 4.september 2015, ansøgt om tilladelse efter
Miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering af støjvold mod Motorring 4 (O4) med genanvendelse af
overskudsjord primært fra etablering af 3 nye regnvandsbassiner samt dokumenteret ren jord fra
eksterne lokaliteter.
Støjvold ved Motorring 4 (O4), ønskes placeret på Havetoften 2, 2630 Taastrup matr. nr. 11bv
Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke.

Beliggenhed og planforhold
Virksomheden er beliggende i landzone, og er omfattet af lokalplan nr.1.78, ”Rekreativt område
med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet i Taastrup”.
Lokalplanen udlægger området til rekreative formål. Det er tanken, at området på sigt skal være
attraktivt at benytte for borgerne, hvorfor der kan placeres borde, bænke og shelters på området.
Formålet med lokalplanen er således, at der etableres et rekreativt område, som indeholder et
regnvandsbassin, som er indpasset i området som en naturlig sø, der kan bidrage til den rekreative
værdi. I det rekreative område skal der desuden etableres en støjvold, som visuelt og støjmæssigt
kan skærme området fra motorvejen. Støjvolden skal således, udover at reducere støjbelastning
fra motorvejen, udgøre en del af det kuperede terræn på arealet, som over tid vil blive opbygget,
og som derfor på sigt vil bidrage til områdets rekreative værdi.
For arealet gælder kommuneplanramme 1010. Hvor området skal anvendes til rekreativt grønt område med mulighed for etablering af regnvandsbassin og støjvold. Området er landzone.
Arealet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, OSD-område. Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplande til almen vandforsyning og i et område, hvor det beskyttende lerlag er på mellem 5-15 meter. Grundvandet er beliggende ca. 5,5 meter under terræn og
strømmer i østlig retning. Nærmeste indvindingsboring for drikkevand ligger ca. 550 meter sydvest for området og tilhører Ishøj Forsyning. Der er meget lav grundvandsdannelse i området. Om-

rådet er desuden beliggende uden for både nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og generelle indsatsområder (IO).
Adgangen til arealet skal foregå med til- og frakørsel via indkørsel på den sydlige del af Sydskellet
umiddelbart overfor Piletoften. Vejen skal fremover benyttes som adgang til vendeplads ved regnvandssøen. Under opbygning af støjvolden forlænges vejen midlertidigt hen til volden. Den midlertidige del af vejen nedlægges i takt med, at regnvandssøen (og støjvolden) er færdig etableret.
Mertrafikken med tilkørsel af jord via Sydskellet vil foregå i kortere perioder indenfor de forventede
6 måneder, som det vil tage at etablere volden. På den baggrund vurderes etableringen at være en
midlertidig aktivitet, som kun periodevis vil give en trafikforøgelse via Sydskellet.
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Arealet skal i fremtiden anvendes til rekreativt formål, og vil fremstå som alment tilgængeligt område for borgere, institutioner m.v. På den baggrund stiller kommunen vilkår om at den øverste ½
meter jord på støjvolden skal være uforurenet. På baggrund af arealanvendelsen stiller kommunen
desuden vilkår om at volden skal være geoteknisk stabil, og uden væsentlige jordnedskridninger i
forbindelse med nedbør/erosion.
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet angivet forventet opstart for etablering af støjvolden i
september 2015.

Bedst tilgængelige teknik
I ansøgningsmaterialet oplyses følgende omkring bedst tilgængelig teknik: ” Der indbygges jord,
hvor en lille del af den samlede mængde indeholder forhøjet indhold af immobile forureningsstoffer.
Der anvendes afgravet overskudsjord, som erstatter råmaterialer, der ellers skulle være tilkørt
udefra. På den måde medfører nyttiggørelsen af fyldjord/overskudsjord også, at der ikke skabes et
affaldsprodukt, som ellers skulle bortskaffes til andre godkendte modtagere”.
Det er kommunens vurdering, at direkte genanvendelse af opgravet jord fra nærområdet til etablering af støjvold/rekreativt område, i en vold som skærmer for både indblik og støj fra motorvejen
er et udtryk for BAT. Det skyldes, at der udover direkte genanvendelse af jorden sikres et begrænset behov for transport af jorden og derved en minimal klima belastning.

Forurening og forureningsbegrænsning
Luftforurening
Støv
Der kan eventuelt opstå støvgener fra lastbilkørsel og graveaktiviteter på arealet. Det kan ikke
udelukkes, at der under tørre og blæsende forhold vil kunne ske begrænset støvspredning til naboarealer. Der stilles på den baggrund i godkendelsen vilkår om begrænsning af eventuelle støvgener
med vanding. Det er herefter kommunens vurdering, at vilkårene til støv vil sikre, at etableringen
af støjvolden ikke giver anledning til væsentlige støvgener hos naboer.
Støj
I forbindelse med etableringen af støjvolden, vil der kunne forekomme støj fra følgende udendørs
aktiviteter:
 Periodevis til- og frakørsel af lastbiler via adgangsvejen fra Sydskellet. Rådgiver anslår, at
der i de dage hvor der tilkøres jord fra arealerne mod nord (bassin 1 og 3) kører op til 5 biler i pendulfart. Der vil være tale om periodevis tilkørsel, som i alt vurderes at strække sig
over 3-5 uger indenfor hele projektperioden.
 Intern kørsel med dumper og gravemaskiner inde på arealet over den samlede projektperiode på ca. 9 måneder.
I den begrænsede periode fra september 2015 og ca. 9 måner frem kan der periodevis forekomme
støjgener i dagtimerne fra mandag til fredag. Opbygningen af volden er et led i etableringen af det
rekreative område og foregår således inden arealet tages i brug til formålet. Efter etablering af
støjvolden vil der ikke forekomme støjgener fra denne. Den nærmeste bolig ligger nordvest for
støjvolden med en afstand på ca. 100 m fra den nordligste del af støjvolden. Det kan ikke udelukkes, at der periodevis ved tilkørsel af jord fra bassin 1 og 3 kan forekomme gener for områdets beboere. Denne kørsel vil foregå fra syd og vil ske i en periode på samlet 3-5 uger indenfor hele projektperioden. Kommunen forventer ikke at aktiviteterne med selve opbygningen af volden med intern kørsel med dumper/gravemaskiner vil give anledning til væsentlige støjgener for omgivelserne. Det indgår i denne vurdering, at opbygningen af volden foregår indenfor en relativt kort periode
på i alt 6-9 måneder. Desuden foregår arbejdet på hverdage mellem kl. 7.00-18.00.
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Jord, grundvand og overfladevand
Jord og grundvand
Rådgiver har ud fra en historisk gennemgang, og analyse af jord fra området ved bassin 1 og 3, foretaget en risikovurdering for forurening af jord og grundvand i området ved den fremtidige støjvold. Rådgiver har benyttet den risikovurdering, som er foretaget for enkeltstoffer ved etablering
af en tidligere støjvold i kommunen (Galgebakken), vurderet de geologiske og hydrogeologiske forhold i området (områdets sårbarhed) samt gennemgået områdets drikkevandsinteresser. På den
baggrund vurderer rådgiver, at etablering af støjvolden med nærmere beskrevet jord fra bassinerne 1,3 og 4 ikke vil udgøre en risiko for en betydende forureningspåvirkning af områdets jord og
grundvandsressource.
Kommunen kan overordnet set tilslutte sig denne vurdering. Rådgiver søger desuden om tilladelse
til tilkørsel af yderligere jord, I tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig jord fra udgravningen af de
planlagte bassiner. Kommunen har stillet vilkår til forhåndsgodkendelse og egenkontrol af jorden,
som kan modtages til støjvolden af hensyn til sikring af jord og grundvand i området. Der er af
hensyn til sikring af grundvandet stillet vilkår om, at der slet ikke må modtages jord med meget
mobile miljøfremmede stoffer i form af BTEX’er, og der er desuden stillet vilkår om at der kun modtages jordpartier over en vis størrelse for at mindske risikoen for modtagelse af forurenet jord.

Afledning af overfladevand
Rådgiver har lokaliseret placering af markdræn samt redegjort for de geotekniske forhold i området
ved støjvolden. Det indgår som vilkår, at ansøger ud fra voldens hældning og areal vil beregne
vandmængder til brug for ansøgning om udledningstilladelse til Røglegrøften og Mølleåen.
Orbicon har dog overordnet set vurderet, at overfladevand fra volden kan håndteres indenfor projektområdet via de projekterede foddræn. Orbicon har således angivet, at foddrænets primære
funktion er at sikre at drænvandet i jorden kommer væk, så den store vold ikke står på en blød
masse. Drænets dimension (hoveddræn) sikrer at der sker effektiv dræning. Således undgås opblødning af jorden, og volden er stabil.
På baggrund af de tilgængelige oplysninger kan kommunen tilslutte sig Orbicons vurdering af, at
den planlagte løsning med etablering af foddræn rundt om støjvolden samt afledning af vand fra
drænene til Røglegrøften er en miljømæssigt forsvarlig løsning til afvanding af overfladevand fra
støjvolden.
Voldene etableres med ½ meter ren jord på overfladen. Voldene er etableret i fremtidigt rekreativt
område, hvor der ikke er planlagt brug af gødning eller sprøjtemidler. Kommunen vurderer ikke, at
overfladevandet fra støjvolden vil udgøre en risiko for tilførsel af næringsstoffer eller miljøfremmede stoffer til områdets overfladevand.
Af hensyn til sikring af voldens geotekniske stabilitet og områdets fremtidige anvendelse er der stillet vilkår til at sikre den fremtidige afledning af overfladevandet.
Af hensyn til den fremtidige arealanvendelse, krav til voldenes stabilitet og sikring mod erosion er
der stillet vilkår til jordens geotekniske egenskaber, overjordens indhold af miljøfremmede stoffer,
beplantningsplan og kapacitet til håndtering af overfladevand.
Driftforstyrrelser og uheld
Der skal sikres mod indbygning af jord i støjvolden, som er forurenet med mobile miljøfremmede
stoffer. Kommunen har på den baggrund stillet vilkår om sikring mod ukontrolleret tilkørsel af Jord,
samt vilkår om visuel modtagekontrol og stikprøvekontrol af udvalgte jordpartier.
Der skal sikres mod uacceptabel nedskridning fx. I forbindelse med kraftig nedbør, og der er på
den baggrund stillet vilkår om beplantning og løbende vedligehold.
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Der henvises i øvrigt til miljøbeskyttelseslovens § 71, hvoraf fremgår:
§ 71. Den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening,
skal straks underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.
Stk. 2. Underretning efter stk. 1 bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge
følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheldet effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Samlet vurdering
Der skal etableres et rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet/Havetoften i
den sydøstlige del af kommunen, beliggende på matrikel 11 bx og matrikel 11 bv Taastrup-Valby
By, Taastrup Nykirke. Området er beliggende i landzone, og er omfattet af lokalplan nr.1.78, ”Rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet i Taastrup”12.
Det fremgår af lokalplanen og gennemførte støjberegninger13, at støjvolden er en del af udbygningen af det rekreative område. Støjvolden etableres således for at reducere støjbelastningen generelt i området, samt med henblik på etablering og udbygning af et rekreativt område.
En del af støjvolden overskrider Vejdirektoratets vejbyggelinje. Vejdirektoratet har med brev dateret 31. august 2015 givet HOFOR A/S dispensation for overskridelse af vejbyggelinjen under forudsætning af, at en række oplistede vilkår overholdes.
Inden anlægsarbejdet på en eventuel fremtidig deletape 2 i området påbegyndes skal der til tilsynsmyndigheden fremsende en ny konkret ansøgning til vurdering efter Miljøbeskyttelsesloven.
Kommunen har overordnet set vurderet, at etablering af regnvandssøer og udbygning af det rekreative område på sigt vil indebære renere vand i vådområderne nedstrøms, med en mere artsrig natur til følge. I det rekreative område skal der desuden etableres en støjvold, som visuelt og støjmæssigt kan skærme området fra motorvejen. Støjvolden skal således, udover at reducere støjbelastning fra motorvejen, udgøre en del af det kuperede terræn med stier åben for offentligheden,
som over tid vil blive opbygget, og som derfor på sigt vil bidrage til områdets rekreative værdi.
Høje-Taastrup kommune vurderer, at projektet tjener et overordnet samfundsmæssigt formål. Det
samlede projekt vurderes at være miljø neutralt, og vil derfor ikke medføre en øget risiko for
grundvandet eller det omgivende miljø.

12
13

Lokalplanen er pt. i høring, og forventes vedtaget pr. 1/9-2015.
Dok nr. 168818, notat med støjkonsekvensberegning.
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Bilag 1 Miljøteknisk redegørelse14
A. Ansøger og ejerforhold
1)

Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
ORBICON
Roskildevej 20, 4000 Roskilde
Kontaktperson ansøger: Steen Kofoed Munch, 30660980, stmu@orbicon.dk

2)

Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.
Ejer: Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose*) c/o sekretariatet v.HOFOR
Spildevand Albertslund A/S, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund
CVR 33046383
*) Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose er Glostrup Spildevand A/S, HOFOR
Spildevand Albertslund A/S, HOFOR Spildevand Brøndby A/S, HOFOR Spildevand
Vallensbæk A/S, HTK Kloak A/S og Ishøj Spildevand A/S

3)

Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende
eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.
Høje-Taastrup kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
46591000

4)

Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.
Kontaktperson Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose – sekretariat v. HOFOR:
Anne Thorup Eriksen, ater@hofor.dk, 27954083

B. Oplysninger om virksomhedens art
5)

Virksomheden er godkendt under listepunkt K206 ”Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset
fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding”.

6)

Kort beskrivelse af det ansøgte
På matr. nr. 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke planlægges at etablere en ny støjvold mod
motoring 4 (O4). Støjvolden etableres fortrinsvist med overskudsjord fra etablering af 3 nye regnvandsbassiner, benævnt bassin 1, bassin 3 og Røglegrøften(bassin 4). Overskudsjorden herfra indbygges direkte i støjvolden, hvis den overholder modtagekriterierne for støjvolden. Hvis der er underskud af jord i forhold til den planlagte størrelse af støjvolden suppleres med dokumenteret ren
jord fra eksterne lokaliteter. Denne jord anvises til støjvolden af Høje-Taastrup Kommune og der
udføres stikprøvekontrol af jordens forureningsgrad.
Støjvolden etableres i 2 dele af hensyn til en afskærende ledning, der ikke ønskes påført ekstra
jordlast. Den anlægges med et 4 meter bredt vandret bælte på toppen, og volden etableres maksimalt 10 meter over eksisterende terrænkote. Støjvoldene bliver hhv. ca. 240 og 90 meter lange.
I bilag 1 fremgår placeringen af volden samt dimensionerne.
De 3 regnvandsbassiner skal etableres i nærområdet, og det forventes at overskudsjorden kan køres direkte fra arealer til støjvolden uden mellemdepot. Med baggrund i geotekniske boringer udført
på de 3 arealer, hvor regnvandsbassinerne skal etableres, er der beregnet en jordmængde af råjord/fyldjord på 46.200 m3, som kan indbygges i støjvolden. I nedenstående tabel 1 og figur 1
fremgår placeringen af regnvandsbassiner og støjvolden.

14

Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med Godkendelsesbekendtgørelsen, så systematikken i afsnittene

følger bilag 4 i bekendtgørelsen.
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Tabel 1. Områder hvor der etableres regnvandsbassiner og afgraves jord, samt tilhørende matrikler
Område

Tilhørende matrikler

Bassin 1

12h, 14gi Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke

Bassin 3

13ac Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke

Røglegrøften

11bv Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke

(bassin 4)

I samråd med Høje-Taastrup Kommune er der forud for denne ansøgning udført en forureningsscreening af en stor del af den fyld- og intaktjord som skal indbygges i støjvolden. Der er udarbejdet et oplæg til kommunen, som indeholder en mindre beskrivelse/historik af områderne, hvor de 3
bassiner skal etableres, og som danner baggrund for prøvetagningsinterval i den indledende forureningsscreening. Oplægget til screening af jorden er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.
I den indledende screening er der i <5 % af overskudsjorden påvist indhold af primært immobile
forureningskomponenter (terrænnært fyldjord) som overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier og
som forureningsmæssigt kan karakteriseres som klasse 2, 3 og 4 jord, mens >95% af jorden kan
karakteriseres som ren svarende til klasse 0/1.
Formålet med ansøgningen er at opnå tilladelse til at bruge den del af overskudsjorden fra de 3
regnvandsbassiner i støjvolden som overholder modtagekriterierne for jord til støjvolden. De foreslåede modtagekriterier for støjvolden er baseret på tidligere godkendte modtagekriterier/grænseværdier fastsat i miljøgodkendelse til en tilsvarende støjvold ved Galgebakkevej15 /1/.
Figur 1. Placering af regnvandsbassiner og støjvold.

7)
8)

Det vurderes, at virksomheden ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med
risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Det ansøgte projekt omfatter en permanent nyttiggørelse af de planlagte indbyggede materialer.

15

Miljøgodkendelse til støjvold ved Galgebakkevej. Høje‐Taastrup Kommune. 8 juni 2010. DID 2806391.
18

C. Oplysninger om etablering
9)

Jf. beskrivelsen under pkt. 6 skal støjvolden etableres af overskudsjord fra etablering af de 3
regnvandsbassiner, og kræver ikke bygningsmæssige udvidelser/ændringer.
10) Tidsplan: Bygge- og anlægsarbejdet skal gennemføres i perioden september til december
2015. Afhængig af vejrforhold sker retablering med græs muligvis først i foråret 2016.

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid
11)
I bilag 1 fremgår en målsat oversigtstegning (1:2.000), der angiver placeringen af støjvolden.
Tegningen er orienteret mod nord. Af oversigts tegningen fremgår også placering af aflåst adgangsport, adgangsvej og det areal, der planlægges anvendt til midlertidig modtageplads for jord
udtaget til stikprøvekontrol.
12)

Lokalplan 1.78 er gældende for området. Denne lokalplan omfatter bla. støjvolden. Støjvoldens
placering er fastlagt på baggrund af eksisterende ledninger m.v. Støjvolden overskrider Vejbyggelinje på den sydøstlige del af arealet. I Virksomhedens lokaliseringsovervejelser har derfor indgået
ansøgning til Vejdirektoratet omkring tilladelse til overskridelse af vejbyggelinje.

13)

I etableringsfasen er anlægget åbent for modtagelse af jord når entreprenøren er på pladsen. Der
arbejdes kun på hverdage i tidsrummet mellem 07.00 og 18.00. Når der ikke arbejdes på pladsen
vil port til adgangsvej være aflåst. Efter støjvolden er afsluttet vil den være en del af et kommunalt
rekreativt område og derfor være offentlig tilgængeligt hele døgnet. Herudover vil der ikke være en
egentlig daglig driftstid for anlægget udover de under pkt. 29-30 nævnte støjkilder i forbindelse
med vedligeholdelse af græstæppe/beplantning.

14)

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en plan for etablering af tilkørsel til støjvolden. Det må
imidlertidig forventes at der skal etableres en tilkørsel, som skal anvendes i forbindelse med fremtidig pleje og vedligeholdelse af støjvolden. Der vil blive etableret indkørsel fra Sydskellet, som skal
benyttes dels ved tilkørsel af jord i forbindelse med opbygning af volden og dels ved det efterfølgende løbende vedligehold af regnvandsbassin og det rekreative område generelt. Der vil i forbindelse med opbygning af volden være en øget trafikbelastning ved tilkørsel af jord fra de fremtidige
bassiner 1 og 3 mod nord. Omkring 80 % af jorden stammer fra Røglegrøften(fremtidig bassin 4)
på selve matrikel 11bv, hvor støjvolden skal placeres. På den baggrund vil hovedparten af ”trafikken” foregå internt på arealet.

E. Tegninger over virksomhedens indretning
15)

I bilag 3 ses oversigtstegning, der angiver placeringen af støjvolden. Modtageplads fremgår af figur
6. Når entreprenøren har valgt plads for tank indtegnes dette på kort og der fremsendes billeder af
indretning til kommunen.

F. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter
16‐17)

Historiske oplysninger, geologi og hydrogeologi for området
Støjvolden etableres på et areal der har været anvendt til landbrug. I figur 1 og 2 fremgår klip
fra hhv. lave og høje målebordsblade fra Miljøportalen. Område for placering af støjvold er
markeret med blåt på figurerne. Det fremgår af figur 1 og 2, at der i området for støjvolden ikke har været vandhuller, mose og lign. som kan give risiko for blødbundsområder. Nord for
området ligger den tidligere Valby Mose.

19

Figur 1: Lave målebordsblade jf. Miljøportalen. Område for støjvold er markeret med blåt.

Figur 2: Høje målebordsblade jf. Miljøportalen. Område for støjvold er markeret med blåt.

I bilag 3 fremgår oplysninger fra udførte geotekniske undersøgelser på området for støjvolden.
I figur 3 er vist et geologisk snit for området, som er baseret på oplysninger fra GEUS jf.
http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/.
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Figur 3: Geologisk snit jf. Geus Jupiterdatabase

I den nordlige del af området for støjvolden ligger den nuværende terrænkote omkring +4 DVR
90. Terrænet stiger mod syd hvor terrænkoten ligger mellem +8 og +9 DVR90. Det fremgår af
bilag 3 og figur 3, at der forventes en geologisk opbygning i området med ca. 4-7 m moræneler ovenpå kalken som forventes at træffes ca. i kote 0. Støjvolden ligger i et område med
særlige drikkevandsinteresser men tæt på et område med drikkevandsinteresser.
Det primære grundvand er i området knyttet til kalken da der ikke optræder sand/gruslag direkte over kalken. Potentialet for det primære grundvand i området ligger mellem kote +2 og
+3 jf. Region Hovedstadens kort over potentiale i kalken fra 2008. Strømningsretningen er østlig og sandsynligvis påvirket af afværgeindvindingen på kildepladserne ved hhv. St. Vejleå og
Taastrup-Valby Øst.
Derfor ventes ingen sekundære magasiner i området.
Det fremgår af figur 4, som er klippet fra ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord, 2010” at området for støjvolden ligger udenfor indvindingsoplande til nuværende almen vandforsyning i Høje-Taastrup Kommune men tæt på afværgeindvindingen på
kildepladserne ved hhv. St. Vejleå og Taastrup-Valby Øst.

21

Figur 4: Indvidingsoplande i Høje-Taastrup Kommune jf. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord,
2010.

Ca. 600 m sydvest for støjvolden ligger den nærmeste indvindingsboring (207.4153) som er
knyttet til et alment vandforsyningsanlæg. Anlægget tilhører Ishøj Forsyning og har tilladelse
til indviding af 400.000 m3 (2008) men der er ikke registreret oppumpede mængder.
Ca. 350 m syd for støjvolden ligger den nærmeste indvindingsboring (207.3755) som er knyttet til en enkeltindvinder, der har tilladelse til indviding af 800 m3 (2014). I 2009 er der indvundet 240 m3.

Det fremgår af figur 5, som er klippet fra ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord, 2010” at grundvandsdannelsen i området for støjvolden er 0 eller negativ i
området for støvolden.
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Figur 5: Grundvandsdannelse i området jf. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord, 2010.

Nærmeste målsatte overfladevand er Vallensbæk Sø ca. 450 m øst for støjvolden.
Ca. 100 m NV for støvolden ligger der på den anden side af Motorring 4 et målsat moseområde.
Voldens opbygning og adgangsvej
Der etableres en adgangsvej til støjvolden fra Sydskellet jf. tegningen i bilag 1. Ved indgang til
adgangsvej placeres byggepladshegn med port jf. figur 6.
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Figur 6: Placering af aflåselig port og modtageplads.

Porten aflåses når der ikke arbejdes på pladsen og som minimum i weekender og på hverdage
mellem 18.00 og 7.00. For enden af adgangsvej etableres en vendeplads og et areal hvor der
kan modtages jord, der er udtaget til kontrol (modtagepladsen). Modtagepladsen etableres
med 0,3 m stabilgrus/søsten/skærver så oplagt jord kan adskilles fra underliggende.
Efter afrømning af muldjorden etableres støjvolden direkte ovenpå leroverfladen. Jf. målebordsbladene og den fysiske gennemgang af området forventes der ikke områder med sætningsgivende lag. Dette vurderes endeligt i forbindelse med afgravning af mulden. Konstateres
der områder med sætningsgivende lag håndteres disse i denne forbindelse således, at der udelukkende oplægges jord på ikke sætningsgivende aflejringer.
Den projekterede støjvold er af hensyn til eksisterende kloakledning opdelt i to, så der ikke anlægges støjvold direkte oven på ledningen. Herved tilføres ingen direkte last på ledningen. Der
kommer laster til ledningen fra de to voldes fodaftryk, og deres spredningen af last ned under
voldene.
Ledningen er fra 1975, og generelt er der betonrør fra efter 1965 lavet i udmærket betonkvalitet, hvilket gør at de kan have en forventet levetid på ca. 100 år. Rørets trykstyrke er endda
højere 30-40% højere i dag, end da de blev lagt, pga. den fortsatte hydratisering af cementen
i betonen.

Ledningen ligger ca. 7-8 m.u.t. og på baggrund af dybden, samt geologien, vurderes røret egnet til at kunne klare denne belastning.
Den færdige vold etableres med en færdig terrænkote, der ligger ca. 10 m over den eksisterende terrænkote. Området nivelleres før og efter etablering.
I bilag 1 fremgår dimensionerne på voldene. De vil blive etableret med et skråningsanlæg på
1:2 på den vestlige side og et skråningsanlæg på 1:1,5 på den side der vender mod Motorring
4 (O4).
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På enkelte delstrækninger overskrider placeringen af støjvolden vejbeskyttelseslinjen. Strækninger fremgår af bilag. Den planlagte placering forudsætter derfor en dispensation fra Vejdirektoratet. Sideløbende med denne ansøgning er der indsendt ansøgning om dispensation til
Vejdirektoratet.
Der skal bruges ca. 66.700 m3 jord til etablering af begge volde, dette giver en vold med en effektiv længde på ca. 310 lbm, når overlappet indregnes.
Volden opbygges af overskudsjord fra etablering af regnvandsbassinerne, som består af fyldjord, muld og intaktjord. Der er beregnet afgravningsmængder for bassinerne og af beregningerne fremgår det, at der vil være 46.100 m3 intaktjord/fyldjord og ca. 16.800 m3 muldjord, i
alt 62.900 m3, som kan indbygges i støjvolden.
Overskudsjorden fra etableringen af regnvandsbassinerne vil således ikke med sikkerhed kunne række til den planlagte etablering, hvorfor det kan blive nødvendigt enten at reducere
længden på støjvolden eller tilkøre jord til volden udefra.
Støjvolden afsluttes med udlægning af minimum 0,5 m ren jord (0,3 m råjord, eller fyldjord og
0,2 m muld). Herefter sprøjtesås der græs ud over hele arealet for at stabilisere jorden. Selv
om græsset muligvis først sås i foråret 2016 vurderes der ikke et være væsentlig risiko for
jordskred i den mellemliggende periode på baggrund af tidspunktet på året, voldens hældning
og de anvendte materialer.
I nedenstående figur 7 fremgår et snit over den færdige opbygning af volden.





0,2 m muld
0,3 m råjord

0,5 m jorddække

Råjord evt.
iblandet lette‐
re forurenet
jord

Figur 7: Snit gennem færdig støjvold, der viser den færdige belægning

Omkring støjvolden etableres et foddræn til opsamling af afstrømmende vand. Foddrænet placeres ca. 1 m.u.t. for derved at kunne kortslutte evt. markdræn.
Der har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om evt. eksisterende markdræn, hverken
ved Høje Tåstrup Kommune, ved Høje Tåstrup Kommunes forespørgsel hos grundejer, eller
ved Orbicons gennemgang af Hedeselskabets historiske drænarkiv, men det formodes at der er
markdræn til stede.
Over det nye dræn lægges stenmateriale, således at overfladevand let kan komme til drænet
til bortledning.
Foddrænet udføres i Ø160, og samles ved knækpunkter med rensebrønd, der muliggør vedligehold af dræn ved spuling. Udløb fra foddræn ledes til de sydligt placeret nye rensesøer, og
der monteres kontraklap, således at vand fra søen i periode med høj vandstand, ikke kan stuve
op i drænet.
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Drænet sikrer mod opstuvning af vand omkring støjvolden. Støjvolden giver et øget tryk på
jordmatricen og det kan medføre at der opstuves vand andre steder. Da jorden oplægges direkte på moræneleren som i forvejen har en lav permeabilitet forventes dette ikke at give større problemer end at det kan håndteres med drænene omkring støjvolden, regnvandsbassinet
og grøften mod motorvejen.
Efter etableringen af støjvolden er der ingen produktion forbundet med anlægget.
Forureningsscreening af overskudsjord
Der er foretaget en indledende screening af fyldjorden og toppen af intaktjorden på arealet
hvor bassin 1 og bassin 3 skal etableres. Der er ikke lavet en forureningsscreening af fyld- eller
intaktjord i bassin 4, da arealet ligger i landzone. Resultaterne af screeningsundersøgelsen
samt anbefalinger til evt. supplerende prøvetagning fremgår generelt af bilag 2.
Forureningssituation bassin 1
Arealet hvor bassin 1 skal etableres er i screeningen opdelt i 2 områder. På ca. 25-30 % af
arealet har der været 2 bygninger, hvoraf den ene stadig eksisterer, samt kørevej og pladsareal, hvor der er udlagt stabilgrus. Det vides ikke hvad bygningerne har været anvendt til. I dag
anvender hjemmeværnet den tilbageværende bygning.
I screeningen er arealet opdelt i 17 felter (1-1 til 1-17) på hver 75-100 m2, hvorfra der er udtaget blandprøver bestående af 3-5 nedstik fordelt på fladen. Der er udtaget blandprøver i 2/3
intervaller af fyldjorden, hhv. 0-0,25 m u.t., 0,25 m u.t.-bund af fyldlag ned til 1,0 m u.t. og
evt. 1,0 m u.t. til bund af fyldlag samt en blandprøve af toppen af den vurderede intakte jord.
På den resterende del af arealet ved bassin 1, som udgør ca. 70-75 % af samlet areal, har der
ikke været tidligere muligt forurenende aktiviteter. På dette areal er der udtaget 7 blandprøver
(1-18 til 1-24), som beskrevet ovenfor, men der er kun udtaget 1 prøve i hele fyldjordens dybde, samt i toppen af intaktjorden.
I bilag 2 fremgår analyseresultaterne, samt situationsplan med angivelse af forureningsgrad i
fyldjord og toppen af intaktjorden i arealet med bassin 1. Resultaterne er kort gengivet i nedenstående afsnit.
Der er i fyldjorden, på arealet med bygninger, påvist høje indhold af tungmetaller, især nikkel,
hvor indholdet ligger på op til 240 mg/kg TS i 14 felter, som karakteriser jorden som hhv. klasse 3 og klasse 4 jord. Der er desuden påvist forhøjet indhold af cadmium, zink, kobber hhv. op
til 3,2, 550 og 840 mg/kg TS. Der er samtidig påvist benz(a)pyren på op til 0,42 mg/kg TS i 3
felter, hvor jorden karakteriseres som klasse 2 jord. I 2 felter er der påvist indhold af kulbrinter på hhv. 440 og 14.000 mg/kg TS.
I den vurderede intakte jord er der i 2 felter påvist et indhold af nikkel på 120 og 150 mg/kg
TS, som klassificerer jorden som klasse 4 jord.
Den konstaterede forurening vurderes fortrinsvist at stamme fra tilkørt fyld, da forureningsgraden er højere i den dybereliggende fyld. Den kan dog ikke afvises, at aktiviteter på området
(parkerede biler og maskiner) også kan have bidraget til forureningen.
I resten af bassin 1 er fyldjorden karakteriseret som klasse 1 jord, med undtagelse af én prøve
1-18, hvor et forhøjet indhold af cadmium karakteriserer jorden som klasse 2 jord.
I den vurderede intakte jord ved 1-18 er der påvist et indhold af nikkel på 380 mg/kg TS, som
karakteriserer jorden som klasse 4 jord. Der er desuden påvist et indhold af zink på 610 mg/kg
TS.
Med tanke på de konstaterede relativt immobile forureningskomponenter vurderes det, at foru26

reningen konstateret i de 7 vurderede intaktjordsprøver (felterne 1-2, 1-4, 1-10, 1-11, 1-13 ,
1-15 og 1-18) stammer fra fyldjord.
Forureningssituation i bassin 3
Omkring arealet hvor bassin 3 skal etableres er der, jf. historisk gennemgang på luftfotos, observeret, at der er udlagt jord i 2 bakker fra omkring 1973.
I bassin 3 er der i den indledende screening udtaget 12 blandprøver af fyldjorden og 12 blandprøver af toppen af intaktjorden. Intaktjordsprøverne er kun analyseret hvis fyldjorden har vist
et forhøjet indhold, som klassificerer jorden som klasse 2 eller højere.
Der er i prøve 3-2 og prøve 3-9 påvist et indhold af hhv. cadmium på 0,7 mg/kg TS og kulbrinter på 110 mg/kg TS, som karakteriserer jorden i begge områder som klasse 2 jord. I intaktjordprøverne er der ikke påvist et forhøjet indhold i de 2 områder.
Kriterier for jord, som indbygges i støjvold.
I ”Miljøgodkendelse til Støjvold ved Galgebakkevej i Høje-Taastrup Kommune” /1/, er der defineret grænseværdier for modtagelse af jord i en tilsvarende støjvold. Grænseværdierne er opstillet i tabel 2. Da projekterne er sammenlignelige og kriterierne er behandlet indgående i forbindelse med ansøgning og godkendelse af denne støjvold ønskes det at genanvende grænseværdierne i tabel 2 ved etablering af den ansøgte støjvold ved Motorring 4 (O4). Hvis jordmængden fra de 3 bassiner (bassin 1, bassin 3 og Røglegrøften(bassin 4)) ikke er tilstrækkelig
kan det blive nødvendigt at tilføre jord udefra. For at mindske kravene til modtagekontrol anbefales det at udelukkende anvende intakt jord og opstille mere restriktive krav til forureningsindhold i denne jord. I tabel 2 er derfor også angivet forslag til kriterier for denne jord.
Tabel 2. Forslag til kriterier for modtagelse af jord i støjvold ved Motorring 4 (O4) baseret på grænseværdier for modtagelse af jord i støjvold ved Galgebakkevej. Analyser udføres efter Miljøstyrelsens vejledning. Kulbrinter analyseres efter VKI-metoden.

Stof

Maksimal koncen‐
tration i jord
(mg/kg TS) fra de 3
regnvandsbassiner

Maksimal koncentra‐
tion i evt. jord (mg/kg
TS) fra eksterne lokali‐
teter

Tungmetaller
Bly

<300

<40

<5

<0,5

Chrom

<500

<500

Kobber

<1.000

<500

Nikkel

<30

<30

Zink

<500

<500

C6‐C10

<25

<25

C10‐C15

<40

<40

Cadmium

Kulbrinter1
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C15‐C20

<55

<55

C20‐C35

<150

<100

Sum C6‐C35

<150

<100

Benzo(a)pyren

<3

<0,3

Dibenz(a,h)antracen

<3

<0,3

Sum PAH2

<40

<4,0

PAH

For hvert enkelt forureningskomponent må gennemsnittet af analyseresultaterne i et
jordparti ikke overskride grænseværdien. Intet enkelt analyseresultat i jordpartiet
må overskride grænseværdien med mere end 50 %. Ved analyse for ovenstående
parametre benyttes som udgangspunkt en detektionsgrænse på 1/10 af den angivne
grænseværdi (dog kun i de tilfælde, hvor det er muligt med en standardanalyse).
1.

Både kriterier for de enkelte kulbrintefraktioner og kriteriet for sum af
kulbrinter skal være opfyldt samtidig.

2.

Summen af fluoranthen, benz(j)fluoranthen, benz(k)fluoranthen,
benz(a)pyren, dibenz(a,h)antracen og indio(1,2,3-cd)pyren.

Der vil i støjvolden kun blive indbygget jord, som overholder de i tabel 2 opstillede grænseværdier. Alt andet jord vil blive bortskaffet til godkendt modtager. Der modtages ikke jord, der
indeholder flygtig forurening som BTEX, chlorerede opløsningsmilder og cyanid over detektionsgrænsen eller jord med mistanke om det.
Modtagekontrol
Der etableres et miljøtilsyn ved Orbicon A/S, som kan tilkaldes indenfor driftsperioden. Telefonnummer og kontaktperson oplyses til kommunen inden opstart af projektet og vil også indgå i udbudsmateriale til entreprenør samt af oversigtstavle ved adgangsport og ved vendeplads/modtageplads.
Som udgangspunkt opsættes der ikke en egentlig modtagekontrol i forhold til jorden fra de 3
regnvandsbassiner da jorden klassificeres i områderne for bassin 1 og bassin 3 før den flyttes
og jorden fra bassin 4 kommer fra landzone. Klassificeret jord, der ikke overholder grænseværdierne/kriterierne jf. tabel 2, opgraves indledningsvist under miljøteknisk tilsyn fra Orbicon
A/S og bortskaffes til godkendt modtager efter anvisning fra Høje-Taastrup Kommune.
Den øvrige jord i bassin 1, bassin 3 og bassin 4 overholder kriterierne for modtagelse i støvolden ved Motoring 4 (O4). Jorden skal transporteres til støjvolen på forskellig vis. Jord fra Bassin 1 og 3 skal bl.a. køre med lastbiler via offentlig vej mens jord fra bassin 4 ikke kommer ud
på offentlig vej og muligvis transporteres med dumper. Kommunen skal overordnet anvise jorden til støjvolden så kopi af anvisning kan ligge i lastbiler der kommer ud på offentlig vej. For
jord fra Bassin 1 og 3 gælder at der etableres et simpelt tællesystem hvor både gravefører og
chauffører har en liste hvor de kørte læs angives med ca. tidsspunkt. Listerne indsamles jævnligt af entreprenøren og afleveres løbende til Miljøtilsynet på byggemøder. Miljøtilsynet kan altid kontaktes i tvivlstilfælde. Selve jordmængderne i støjvolden og herunder jorden fra Bassin
4 opgøres ved opmåling når støjvolden er etableret.
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Hvis det bliver nødvendigt at modtage jord fra eksterne lokaliteter på grund af underskud i
jordmængderne foreslås det, at der udelukkende anvendes vurderet intaktjord som kan klassificeres som ren svarende til klasse 0/1. Der modtages ikke jord fra lokaliteter som er kortlagt
på V1 eller V2 efter Jordforureningsloven. Der modtages kun jord fra lokaliteter, der kan tilbyde et samlet jordparti på minimum 500 m3. Dette gøres for at undgå at få jord fra for mange
lokaliteter og dermed sikre at der er så godt et kendskab til jorden som muligt. Jorden skal
være dokumenteret med en analyseret prøve pr. 50 m2 udtaget i den øverste intakte jord.
Jordprøverne skal være analyseret for indhold af tungmetaller, total kulbrinter og PAH. Der
etableres et miljøtilsyn knyttet til støjvolden som udtager kontrolprøver af jord fra eksterne lokaliteter. For hver 1.000 t udtages et læs til kontrol. Jorden placeres på et fast og markeret
sted hvorfra miljøtilsynet udtager en kontrolprøve af jorden. Kontrolprøverne analyseres for
indhold af tungmetaller, total kulbrinter og PAH.
Nedenfor er angivet forslag til supplerende prøvetagning og klassiifcering i forhold til jord fra
regnvandsbassinerne jf. anbefalingerne i bilag 2.
Bassin 1 – område ved felterne 1-1 til -17
Der vil ikke blive udtaget supplerende jordprøver af fyldjorden i området hvor der er bygninger
(bassin 1). I det øverste fyldlag er der udtaget 1 blandprøve pr. 33-45 ton., mens der i underliggende fyldlag er udtaget 1 blandprøve pr. 60-135 ton. Jord fra felter der overskrider grænseværdierne for modtagelse af jord i støjvolden bortskaffes til godkendt ekstern modtager. Efter bortgravning af jord fra felterne 1-2, 1-4, 1-10, 1-11, 1-13 og 1-15 til ekstern modtager
udtages supplerende prøver fra intakt jord inden intakt jord køres til støjvold.
Bassin 1 – øvrigt område ved felterne 1-18 til 1-24
Den udførte screeningsundersøgelse suppleres med prøver af fyldjorden så der opnås en prøvetagningsfrekvens på 1 prøve pr. 250 t. Det betyder, at der udtages ca. 22 supplerende prøver af fyldjorden i området. Hvis der konstateres forurening i fylden udtages der også en prøve
af underliggende intakt jord.

Bassin 3 – øvrigt område ved felterne 3-1 til 3-12
Den udførte screeningsundersøgelse suppleres med prøver af fyldjorden så der opnås en prøvetagningsfrekvens på 1 prøve pr. 250 t. Det betyder, at der udtages ca. 12 supplerende prøver af fyldjorden i området. Hvis der konstateres forurening i fylden udtages der også en prøve
af underliggende intakt jord.
Da der indbygges jord som ligger over grænseværdierne for ren jord i voldene, afsluttes voldene med udlægning af minimum 0,5 m ren jord (0,3 m råjord/muldjord og 0,2 m muld). Der
anvendes afgravede materialer fra bassin 3 eller Bassin 4.

18)

Der installeres ikke permanente energianlæg.

19)

Ved etablering af støjvold vil det være nødvendigt med et vist midlertidigt oplag af brændstof
til entreprenørmaskiner, sandsynligvis i form af en entreprenørtank. Der er mulighed for
spild/utætheder i forbindelse med uheld.
Efter etablering er der ingen mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig
forøget forurening i forhold til normal drift.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)
20)
Der indbygges jord, hvor en lille del af den samlede mængde indeholder forhøjede indhold af
immobile stoffer. Støjvolden afsluttes med udlægning af minimum 0,5 m ren jord (0,3 m råjord, eller fyldjord og 0,2 m muld). Der anvendes afgravet overskudsjord, som erstatter råmaterialer, der ellers skulle være tilkørt udefra.
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På den måde medfører nyttiggørelsen af fyldjord/overskudsjord også, at der ikke skabes et affaldsprodukt, som ellers skulle bortskaffes til andre godkendte modtagere.
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
Luftforurening
21-23)
Den indbyggede overskudsjord vil ikke give anledning til afdampning, der kan medføre luftforurening, da evt. forurening i materialerne alene vil være med immobile stoffer.
I anlægsperioden vil der forekomme intern kørsel med gravemaskine og dumpere
samt ekstern kørsel med lastvogne.
I driftsperioden vil der udelukkende blive anvendt maskiner til almindelig vedligeholdelse som græsslåning og lign.
Maskiner anvendt i etablerings- og driftsfase vil give anledning til en midlertidig emission fra motorer. Maskinerne er udstyret med filtre, der overholder krav til emissioner
fra Høje-Taastrup Kommune.
Spildevand
24-28)

Støj
29

Genanvendelse af overskudsjord i støjvolden genererer ikke spildevand. Der søges ikke om tilladelse til at udlede spildevand, og det udendørs område er ubefæstet. Regnvand fra voldene opsamles i dræn omkring voldene og ledes til Røglegrøften. Rundt
om støjvolden etableres således foddræn. Drænene etableres i en dybde på ca. 1 m
u.t., så de opfanger vand fra eksisterende markdræn. Endvidere opfyldes over foddrænene med sten materiale. Det sikres, at overfladevand opsamles i drænet for efterfølgende bortledning til regnvandsbassiner. De markdræn der i dag ligger under og
i støjvoldens område opfanges således og håndteres i det nye dræn. I bilag ses tegning 3D1-01-008 med placering/omfang af dræn og afledning til regnvandsbassin.

I anlægsperioden vil der forekomme intern kørsel med gravemaskine og dumpere.
Genanvendelsen af overskudsjorden på lokaliteten reducerer støj ved ekstern kørsel
da en del af jorden udelukkende transporteres med dumpere uden at jorden skal ud
på offentlig vej. I driftsperioden forekommer der udelukkende støj når anlægget er
åbent og indenfor de overordnede åbningstider på 07.00 til 18.00 på hverdage.
Tegning 3D1-01-008 viser det færdige anlæg med serviceveje rundt om bassinet.
Det forventes, at den sydligste servicevej etableres som det første, og bruges til jordkørslen.
Det anslås, at der i de dage hvor der tilkøres jord fra arealerne mod nord (bassin 1 og
3) kører 5 biler i pendulfart. Der vil være tale om periodevis tilkørsel, som i alt vurderes at strække sig over 3-5 uger.
Der vil således i forbindelse med arbejdet med etablering af støjvolden kunne forekomme periodevise støjgener på hverdage fra 7-18.
I driftsperioden vil der ikke være anden støj end almindelig vedligeholdelse som græsslåning og lign.

Støv
30

I anlægsperioden kan der forekomme støvgener i forbindelse med intern kørsel med
gravemaskiner og dumpere. I tørre perioder vandes opgravnings- og udlægningsområder om nødvendigt for at undgå spredning af støv.
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Affald
31-33)

Selve genindbygningen af overskudsjorden genererer ikke andet affald end den minimale mængde blandet affald, der opstår i forbindelse med etableringen. Primært vil
der være tale om affald fra skurvogne og tom emballage. Desuden skal der evt. udskiftes dele på maskinerne. Dette affald bortskaffes jf. kommunens regulativer, sandsynligvis via genbrugsstation. Denne minimale mængde affald ville også være genereret, hvis der alene var anvendt tilkørte materialer udefra.
Efter etableringen vil der ikke blive genereret affald.

Jord og grundvand
34)
Etablering
Opgravet overskudsjord fra etablering af 3 regnvandsbassiner udlægges i støjvold.
Jord som overskrider de i tabel 2 opstillet grænseværdier bortskaffes til godkendt
modtager.
Evt. jord fra eksterne parter udgør kun en mindre del af den samlede jordmængde og
skal overholde de mere restriktive krav som også fremgår af tabel 2. Disse er baseret
på kriterierne for klasse 1 jord.
Grænseværdierne i tabel 2 jf. pkt. 16-17 er fastsat i Miljøgodkendelse til støjvold ved
Galgebakkevej /1/ og det tilhørende tekniske notat fra Grontmij /2/. I det tekniske
notat /2/ er der for området udarbejdet en indgående risikovurdering af de enkelte
stoffer i forhold til at modtage jord i en støjvold med de grænseværdier, der er opstillet i tabel 2 jf. pkt. 16-17. Risikovurderingen er udarbejdet stedspecifikt for nærområdet ved Galgebakkevej og tager bl.a. udgangspunkt i geologien og grundvandsdannelsen i området. Der er bl.a. taget udgangspunkt i en gennemsnitlig tykkelse af moræneler over det primære magasin på 14 meter. I beregningerne er Miljøstyrelsens JAGG
anvendt.
I forhold til risikovurderingen af den ansøgte støjvold ved Motorring 4 (O4) vurderes
det, at egenskaberne for de enkelte stoffer i tabel 2 jf. pkt. 16-17 er behandlet indgående i den tidligere godkendelse, og dette arbejde er derfor ikke gentaget. I stedet er
taget udgangspunkt i de evt. forskelle, der er i geologi og hydrogeologi mellem den
etablerede støjvold ved Galgebakken og den ansøgte støjvold ved Motorring 4 (O4)
samt forskellene i den modtagne jord.
Støjvolden ved Motorring 4 (O4) er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Støjvolden kommer til at ligge ca. 600 meter nordøst for en indvindingsboring
til Ishøj Forsyning og ca. 350 m fra nærmeste enkeltindvinder. Strømningsretningen
for det primære grundvand er østlig væk fra disse indvindinger. Strømningsretningen
forventes at være påvirket af afværgeoppumpningen på St. Vejleå og Tasstrup-Valby
Øst.
I forhold til Galgebakken er dæklaget ved støvolden ved Motoring 4 (O4) mindre
mægtigt (4-7 m mod 14 m ved Galgebakkevej) og terrænet er lavere således, at det
primære grundvand knyttet til kalken optræder tættere på den oplagte jord.
Ligesom på Galgebakkevej modtages der ikke jord, der indeholder flygtig forurening
som BTEX, chlorerede opløsningsmilder og cyanid over detektionsgrænsen eller jord
med mistanke om det.
I forhold til Galgebakkevej kendes forureningsgraden i jorden, inden den udlægges og
det er kun er en meget lille del af den samlede jordmængde (<5 %), som indeholder
immobile stoffer, som overskrider grænseværdien for klasse 0/1 jord.
Hertil kommer at hovedparten af jorden i støjvolden stammer fra bassin 1, bassin 3
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og Bassin 4, som ligger maksimalt ca. 1 km fra støvolden. Jorden flyttes maksimalt
ca. 1,3 km og den overordnede påvirkning af grundvandet ændres derfor ikke.
Samlet er det Orbicons vurdering, at den oplagte jord i den planlagte støjvold ved Motorring 4 (O4) ikke medfører en risiko for væsentlig påvirkning af jord og grundvand
med forurenende stoffer. Det skyldes følgende opsummerede forhold:
 Der anvendes primært ren jord svarende til klasse 0/1 i volden. <5% af
jorden indeholder lettere forurenet jord med immobile stoffer.
 Der anvendes ikke jord der indeholder flygtig forurening som BTEX, chlorerede opløsningsmidler og cyanid over detektionsgrænsen eller jord
med mistanke om det.
 Den anvendte jord stammer primært fra nærområdet. Jorden flyttes maksimalt ca. 1,3 km og den overordnede påvirkning af grundvandet ændres
derfor ikke.
 Støjvolden placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser men i
et område der påvirkes af eksisterende afværgeindvinding.
 Der forventes ingen sekundære magasiner i området.
 Der er et dæklag på mellem 4 og 7 m moræneler mellem den oplagte jord
og kalken, hvor det primære grundvand er knyttet til. Dæklaget vil forsinke og udjævne en evt. stoftransport.
 Grundvandsdannelsen i området er tæt på 0 og væsentligt lavere end vurderet for støjvold ved Galgebakkevej (100 mm/år).
 Overfladeafstrømning fra volden opsamles i dræn og ledes til regnvandsbassin.
Dermed anses det for forsvarligt at anvende grænseværdierne i tabel 2 jf. 16-17 for
modtagelsen af jord i støjvolden.
Da støjvolden indgår i et kommunalt rekreativt område afsluttes støjvolden med minimum 0,5 m ren jord for at forhindre kontakt med jorden, som dog kun for en mindre dels vedkommende (<5%) overskrider jordkvalitetskriterier for ren jord. Der anvendes ikke jord, der overskrider afskæringskriterier og på den baggrund forventes
det ikke, at støjvolden kortlægges som forurenet af Region Hovedstaden.
I tørre perioder vandes opgravnings- og udlægningsområder om nødvendigt for at
undgå spredning af støv.
Evt. entreprenørtank placeres på jævn belægning for at mindske risiko for spild.
Drift
Efter afslutningen af projektet vil arealet fremstå som græsbeklædt offentligt tilgængeligt areal, som vedligeholdes af ejer af støjvolden.
I. Forslag til vilkår og egenkontrol
35)
Der etableres et miljøtilsyn ved Orbicon A/S, som kan tilkaldes indenfor driftsperioden. Telefonnummer og kontaktperson oplyses til kommunen inden opstart af projektet og vil også indgå i udbudsmateriale til entreprenør samt af oversigtstavle ved adgangsport og ved vendeplads/modtageplads.
For jord fra Bassin 1 og 3 gælder at der etableres et simpelt tællesystem hvor både
gravefører og chauffører har en liste, hvor de kørte læs angives med ca. tidspunkt. Listerne indsamles jævnligt af entreprenøren og afleveres løbende til Miljøtilsynet på
byggemøder. Miljøtilsynet kan altid kontaktes i tvivlstilfælde. Selve jordmængderne i
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støjvolden og herunder jorden fra Bassin 4 opgøres ved opmåling når støjvolden er
etableret.
Hvis det bliver nødvendigt at modtage jord fra eksterne lokaliteter på grund af underskud i jordmængderne foreslås det at der udelukkende anvendes vurderet intaktjord
som kan klassificeres som ren svarende til klasse 0/1. Der modtages kun jord fra lokaliteter, der kan tilbyde et samlet jordparti på minimum 500 m3. Dette gøres for at
undgå at få jord fra for mange lokaliteter og dermed sikre at der er så godt et kendskab til jorden som muligt. Jorden skal være dokumenteret med en analyseret prøve
pr. 50 m2 udtaget i den øverste intakte jord. Jordprøverne skal være analyseret for
indhold af tungmetaller, total kulbrinter og PAH. Der etableres et miljøtilsyn knyttet til
støjvolden som udtager kontrolprøver af jord fra eksterne lokaliteter. For hver 1.000 t
udtages et læs til kontrol. Jorden placeres på et fast og markeret sted hvorfra miljøtilsynet udtager en kontrolprøve af jorden. Kontrolprøverne analyseres for indhold af
tungmetaller, total kulbrinter og PAH. Hvis jorden ikke overholder kriterierne for modtagelse afvises jorden af miljøtilsynet.
Når støjvolden er færdigetableret udarbejder ejer i samarbejde med miljøtilsyn og entreprenør en dokumentationsrapport, hvor de indsamlede køresedler for jorden fra
bassin 1, bassin 3 og Bassin 4 indgår sammen med dokumentationen for anvist jord
udefra samt resultater af stikprøvekontrol.
Det sikres ved et årligt tilsyn, at græsarealer fremstår intakte, og at der ikke er foretaget gravninger i området, der medfører risiko for kontakt med jorden.
På baggrund af beskrivelserne vurderes det ikke nødvendigt at opsætte et egentligt
moniteringsprogram for jord og grundvand.

Bilag 2: Dokumentliste
1) Miljøgodkendelse til støjvold ved Galgebakkevej. Høje-Taastrup Kommune. 8 juni 2010.
DID 2806391.
2) Støjvold ved Galgebakkevej. Risikovurdering. Teknisk notat. Grontmij. 02-02-2010.
3) Jordbundsundersøgelser ved Rødhøjgårdsvej/St. Vejle Å i Høje-Taastrup Kommune. Orbicon.9. april 2013.
4) Notat vedrørende kemiske analyser af geotekniske boringer. Orbicon. 19. april 2013.
5) Notat vedrørende forventet jordbalence og støjvold. Orbicon. 02. september 2014.
6) Notat vedrørende Historisk redegørelse. Orbicon. 25. november 2014
7) Notat vedrørende muligheder for håndtering af jord til ny støjvold. Orbicon. 18. marts 2015
8) Notat vedrørende screeningsundersøgelse forureningsgrad i jord. Albertslund, St. Vejle Å.
Orbicon. 05. maj 2015.
9) Ansøgning om tilladelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering af støjvold mod motorring 4 (04) med genanvendelse af overskudsjord fra 3 nye regnvandsbassiner og evt.
dokumenteret ren jord fra eksterne lokaliteter. 11. maj 2015, rev.1 af 16. juni 2015.
10) Supplerende ansøgningsmateriale fra 27. august, 3. og 4. og 8. september 2015.
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Bilag 3: Tegning med placeringen af støjvold, samt dimensioner på denne
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Bilag 4 Geotekniske forhold på arealet for placering af vold
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Bilag 5 Notat vedrørende VVM
Miljøscreening af lokalplan 1.78

Lokalplan nr.
Sagsnummer

1.78
15/5975

Byrådet har besluttet at udarbejde ny lokalplan for rekreativt område med regnvandssø og støjvold ved Sydskellet i den sydøstlige del af kommunen, beliggende på matrikel 11 bx og en del af matrikel 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke.
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I forbindelse med anlæggelse af den nye jernbane fra København til Ringsted bliver den nordlige del af Vallensbæk Sø eksproprieret og anvendt til sportracé
og banedæmning. Volumen i Vallensbæk Sø bliver reduceret, og en eksisterende olieudskiller og et sandfangsanlæg, der renser vandet fra Mølleåen før tilløb
til Vallensbæk Sø, bliver fjernet.
Derfor skal der etableres to regnvandsbassiner langs Mølleåen, ét regnvandsbassin langs Røjlegrøften og et sandfang på Mølleåen nord-øst for Havetoften
samt en ca. 10 m høj og 300 m lang støjvold langs Motorring 4 af overskudsjord i forbindelse med udgravning af bassinerne.
Lokalplan 1.78 skal give mulighed for at etablere et rekreativt område med den ovenfornævnte regnvandssø langs Røjlegrøften og en støjvold. Lokalplanområdet udgøres af matrikel 11 bx samt størstedelen af matrikel 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, i alt et areal på ca. 95.000 m². Arealet er beliggende
i landzone og anvendes i dag til landbrugsdrift.
Regnvandssøen bliver ca. 30.000 m² stor og støjvolden får et areal på ca. 20.000 m². Der skal desuden etableres stier til offentligheden, et antal parkeringspladser i den nordvestlige del af området, samt en adgangsvej, der muliggør vedligeholdelse af regnvandssøen.

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Ifølge loven skal der foretages en miljøvurdering af lokalplaner og kommuneplantillæg, der fastlægger rammer for anlæg, der enten:
 Er anført i bilag 3 eller 4 til loven (§ 3,stk.1, nr. 1). Hvis sådanne planer kun omfatter mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der dog kun foretages miljøvurdering, hvis de må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 2)
 Kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde (§ 3,stk.1, nr. 2)
 Vurderes at kunne få væsentlig indflydelse på miljøet. (§ 3,stk.1, nr. 3)

Redegørelse:
Kommunen har gennemført en miljøscreening af planen for at vurdere behovet for at udarbejde miljøvurdering. Screeningsskema se nedenfor.
Lokalplan 1.78 for et rekreativt område omfatter bl.a. etableringen af en regnvandssø med varig oplagring af vand, hvorfor planen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4. Planen omfatter dog alene et mindre område, og det vurderes i miljøscreeningen, at planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.
Høring af berørte myndigheder:
Screeningen har været til udtalelse hos natur- og miljømyndigheden.

Afgørelse:
Nærværende lokalplan er omfattet af bilag 4 til miljøvurderingsloven, hvorfor der som udgangspunkt skal gennemføres miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1.
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Ifølge § 3, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet.
Lokalplan 1.78 omfatter alene et mindre område, og der er derfor kun tale om ændringer på lokalt plan. Som det fremgår af miljøscreeningen vurderes det, at
planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.
Der skal derfor ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen.

Forkortelser i nedenstående skema:
N = naturmyndigheden
M = miljømyndheden
V = vejmyndigheden
B = Byggemyndigheden
Ikke aktuelt/ Indvirkning
Ikke indvirkning

Væsentlig

Bidragydere

indvirkning

Begrundelser/bemærkninger:

(medfører

Vurdering af de enkelte forhold mv.

miljørapport)

Kultur, Landskab og bymiljø&
landskab-
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Byarkitektonisk værdi

X

PL

Ikke relevant, idet planen omhandler et rekreativt område uden bebyggelse.

PL/B

Der anlægges en regnvandssø og en 10 m høj støjvold på et areal, der grænser op til motorvejen.

F.eks. Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning,
Visuel påvirkning, Særlige hensyn, sammenhænge mv.

Landskabsarkitektonisk værdi

X

Dette vil blive indpasset i området, der i dag anvendes til landbrugsmæssig drift.

F.eks. Værdifuldt landskab, Geologiske in-

Projektet lukker ikke af for udsynet til værdifuldt landskab. Støjvolden vil skærme visuelt og med

teresser, Terrænformer, Visuel påvirkning.

hensyn til støj i forhold til det rekreative område og nærliggende boligområde.

sløring af landskabstræk, herunder:
-

Skovbryn, gravhøje, kirker, ådal

-

Afgrænsning af byen til det åbne land

Kulturarv og arkæologiske forhold

Der gives i lokalplanen også mulighed for etablering af en antennemast med tilhørende tekniske
anlæg. Det vurderes dog ikke at der er landskabs-, natur- eller kulturværdier, der vil blive væsentligt berørt.

PL/B

X

Kroppedal udfører forundersøgelser i foråret 2015 inden udgravning af søen og etablering af støjvolden.

F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste
fortidsminder, Kirkebyggelinje, Arkitektonisk og arkæologisk arv. Bevaringsværdige
bygninger.

Kulturliv

Ikke relevant.

X

Påvirkning af kulturliv?

Grønne områder og beplantning
F.eks. Parkområder, landskabskiler, skov,

X

PL/N

Projektet medfører nedlæggelse af et areal der i dag anvendes til landbrugsmæssig drift og etablering af et rekreativt område. Området er beliggende i Fingerplanens indre grønne kile.

værdifuld beplantning, og adgang til disse
områder. Medfører projektet indgreb i et
grønt landskab/område?

Naturbeskyttelse
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Beskyttede dyrearter

X

N

Etablering af regnvandssøen er en del af et større projekt der indebærer renere vand i vådområderne nedstrøms, med en mere artsrig natur til følge. Området er ikke omfattet af Natura 2000

F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfanget

udpegninger.

af levesteder for planter og dyr. Fredede
arter (bilag IV), Natura 2000 områder, EF-

Der er ikke kendskab til forekomster af dyre- og planterater omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

habitatområder. Rødlistede plante- og dy-

Området rummer ikke nogle potentielle yngleområder for bilag IV-paddearter.

rearter.

Det vurderes som overvejende sandsynligt at almindelige flagermusarter som dværgflagermus,

Aktiviteter eller færdsel i naturen, der påvir-

brunflagermus, troldflagermus, skimmelflagermus og sydflagermus anvender områderne lejlig-

ker plante- eller dyrelivet. Eksempelvis

hedsvist til fouragering.

spærring af:
-

Gennemførelse af projektet med etablering af bassinerne (nye vådområder) vurderes generelt at

faunapassager og spredningskorridorer

øge insektproduktionen i nærområdet og dermed forøge den generelle biodiversitet.

- begrænsning af biologisk kerneområder

Fredning

Der er ingen fredninger i lokalplanens område.

X

Dispensation fra Fredningskendelse?

Beskyttede naturtyper

X

N/B

Der er en skovbyggelinje på den nordlige del af området.

F.eks. § 3- sø, -mose, -overdrev, -å. Be-

Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at skovbyggelinjen ophæves i forbindelse

skyttede jord- og stendiger, vandhuller.

med vedtagelsen af lokalplanen, eller at der efterfølgende meddeles dispensation.

Skovbyggelinje, Kirkebyggelinje, gravhøje.

Der er ingen fredskov i området.

Særligt beskyttelsesområde.
Er der fredskov?

Skovrejsning
F.eks. skabes eller fjernes der skov?

X

PL/B

Planen indebærer ikke fjernelse eller opførelse af skov.
Området er udlagt til skovrejsning i Kommuneplan 2014. Lokalplanen er dog ikke til hinder for dette.

Miljøpåvirkning af omgivelserne
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Luft

X

M

Planområdet ligger i umiddelbar nærhed af motorvejen .

F.eks. luftforurening fra trafik og virksomheder. Er placeringen påvirket af luftforure-

Desuden er området beliggende i landzone, og der er landbrugsdrift på de omkringliggende area-

ning fra omgivelserne? Nærhed til land-

ler.

brug?

Lys og/eller refleksioner

Projektet afgiver ikke stoffer ved emission.

PL/V

X

Området skal ikke være belyst.

F.eks. Bygningsoverfladers, belysnings,
skiltes, trafikanlægs og køretøjers påvirkning i forhold til naboområder og trafikanter

Skygge og udsigt

Støjvolden vil betyde reduceret udsigt mod øst.

X

Gener for omkringboende i form af skygge
fra bygninger eller reduceret udsigt

Jord

M

X

Der er ikke kortlagt forurening på området.

F.eks. Kortlagt jordforurening? Påvirkning
af inde-/udeklima. Jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsivning i
jorden. Vind- eller vanderosion.

Terrænregulering
større jordarbejder med overskudsjord:

X

Støjvolden skal opbygges af den jord, der bliver i overskud ved udgravning af de nye bassiner og
som ikke kan indbygges i udformningen af bassinerne mm. For at sikre støjvolden volumen nok til
at give en tilfredsstilende støjreduktion i forhold til motorvejen og en landskabelig form, skal der

-

flytning af jord over matrikelgrænser
eller ejendomsskel

også tilkøres jord fra andre arealer. Der vil derfor blive tale om flytning af jord over matrikelgræn-

-

flytning af jord fra landzone til byzone
eller omvendt

Ved detailprojekteringen afgøres det om den bortgravede jord fra de beskrevne bassiner opfylder

-

deponering af jord, herunder støjvolde

ser og fra by- til landzone.

de krav og ønsker der vil være for etablering af jordvold.
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Grundvand

N

X

Hele Høje-Taastrup Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, OSDområde.

F.eks. Afstand til vandforsyningsanlæg/ Lokalplanområdet ligger uden for indvindingsoplande til almen vandforsyning og i et område, hvor
det beskyttende lerlag er på mellem 5-15 meter. Grundvandet er beliggende ca. 5,5 meter under
terræn, og nærmeste indvindingsboring for drikkevand ligger mere end 1 km fra området.

boringer. Risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Drikkevandsforsyning/reserver.

Området er beliggende uden for både nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og generelle indsatsområder (IO).
Arealet, hvor regnvandsbassinet og støjvolden skal etableres, anvendes i dag til landsbrugsdrift
og rekreativt område. Etableringen af bassin og støjvold vil understøtte og udbygge de eksisterende natur- og landskabsværdier i området og vil ligeledes forbedre vandkvaliteten i de nedstrøms vådområder.
Der vil løbende blive sedimenteret slam i bassinet, som skal oprenses i nærmere fastlagte intervaller. Denne proces udgør ingen risiko for grundvandsressourcen i området. Støjvolden skal
etableres med rent jord fra udgravning af bassinerne, og vil ligeledes ikke udgøre en risiko for
grundvandsressourcen.
Da regnvandsbassinet og støjvolden skal etableres i et område, hvor lerlagstykkelsen er forholdsvis høj, uden for indvindingsoplande til almen vandforsyning og udenfor NFI og IO, vil bassin eller
støjvold ikke udgøre nogen risiko for grundvandsressourcen.

Overfladevand

X

M

Anlægget vil betyde en forbedret kvalitet af overfladevandet i de nedstrøms vådområder.

N

Etablering af regnvandssøerne betyder en forbedret rensning af det regnvand som passerer sø-

F.eks. udledning af organiske, uorganiske,
toksiske stoffer til søer/vandløb/grøfter/dræn eller naboarealer

Udledning af spildevand
F.eks. mængde, betydning for recipient,
renseanlægskapacitet, betydning for gældende spildevandsplan?

erne, fordi partiklerne i vandet, som indeholder forurenende stoffer, bundfældes i bassinerne inden udledning til st. Vejle å. Dette er nærmere beskrevet i tillæg til kommunens spildevandsplan
vedrørende etablering af disse nye bassiner. Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for oprensning af slam fra basssinerne.
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Støj og vibrationer

X

M/V

I anlægsfasen og ved oprensning af bassinerne vil der periodisk være støj fra arbejdende entreprenørmaskiner.

F.eks. støjpåvirkning af omgivelserne. Er

De færdige anlagte bassiner m.m. vil ikke udsende støj.

placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj!

Støjvolden vil reducere trafikstøjen fra motorvejen og den kommende jernbane til gavn for boligerne i grundejerforeningen Sydskellet Øst. Der vil i lokalplanen blive sat krav om, at støjvolden
skal kunne dæmpe støjen fra motorvejen, så den ikke overstiger 53 dB på det rekreative område
vest for volden.

Lugt

X

M

I de perioder hvor der foretages opgravning og bortkørsel af slam fra bassinerne vil der kortvarigt
kunne forekomme lugtgener fra håndtering af slammet.

F.eks. udledning af stoffer der giver lugtgener. Er placeringen påvirket af lugtgener fra
omgivelserne?

Trafik og Transportat
Sikkerhed/tryghed

X

V

Fra Sydskellet etableres ny overkørsel til adgangsvejen. Den vil ikke forringe trafiksikkerheden.

ændrede trafik mønstre i form af:
-

fordeling af trafiktyper

-

Oversigtsforhold

-

Hastighed

-

Oplevelse af tryghed

Trafikafvikling/-kapacitet

X

V

Der planlægges anlagt parkering for ca. 4 biler i den nordvestlige del af området.
I området anlægges der stier.

F.eks. tilgængeligheden til området med
bil, offentlig transport, handicappede og for

Det må forventes at det rekreative område vil tiltrække et øget antal borgere.

cyklende og gående. Øget trafikmængde?

Ressourceanvendelse
Arealforbrug

X

PL

Den nuværende landbrugsdrift ophører og i stedet etableres der et rekreativt område.

Energiforbrug

X

M

Ikke relevant.
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Vandforbrug

X

M

Produkter, materialer, råstoffer

X

M

Affald

Ikke relevant.

M

I forbindelse med oprensning af bassiner for slam skal dette bortskaffes til godkendt modtageanlæg. (Det betyder ikke noget i forhold til affaldsbekendtgørelsen).

F.eks. Genanvendelse. Forøgelse af affaldsmængde. Transport af miljøfarlige
stoffer. Betydning for gældende affaldsplan?

Sundhed
Sundhed, eksempelvis belastningsfaktorer

X

PL

som:
-

støj fra trafik eller tekniske anlæg eller arrangementer/aktiviteter,

-

luft- og lugtforurening

-

stresspåvirkning.

Støjvolden langs motorvejen vil reducere trafikstøjen for de bagvedliggende boliger og arealer.
Søen udformes med svagt skrående sider (1:10). Risikoen for drukneulykker i de nye bassiner er
derfor væsentligt mindre end risikoen områder (Vallensbæk Sø og Tueholm Sø), som flere steder
er med stejle brinker og pælerammede bredpartier.

Boligmiljø

X

PL

Nærområdets beboere vil have adgang til det rekreative område.

F.eks. Skabes der oplevelsesrige og trygge
boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen? Planens konsekvenser
for nærområdets beboere. Kriminalitet og
tryghed?

Demografiske forhold

X

Ingen ændring.

Ændring i form af:
-

Arbejdspladser

-

Bosætning
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PL

Planen giver mulighed for etablering af et rekreativt område med stier.

X

PL

I det rekreative område anlægges der grusstier med adgang for alle.

X

M

Ingen særlig risiko.

Langsigtede økonomiske konsekvenser

X

U

Ingen indvirkning.

Erhvervsmæssige interesser

X

U

Ikke relevant

Øget beskæftigelse og jobskabelse

X

U

Planen giver ikke anledning til øget beskæftigelse.

Friluftsliv/rekreative interesser

X

F.eks. skaber planen mulighed for udendørsophold - herunder leg og sport m.v.
Mulighed/adgang til rekreative oplevelser.
F.eks. boldbaner, parker mv.
Etablering/sløjfning/ændring af rekreative
stier?

Svage grupper
F.eks. handicappede, tilgængelighed for alle?

Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Jf. f.eks. Risikobekendtgørelsen.

Økonomi
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