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Tilladelse til råstofindvinding på Højvangsvej 4, Sengeløse
Plan- og Miljøudvalget har på deres møde den 7. maj 2014 besluttet, at meddele tilladelse til
råstofindvinding på Højvangsvej 4, Sengeløse, 2640 Hedehusene. Tilladelsen omfatter del af
matr.nr. 8 l Vasby By, Sengeløse, og udgør i alt 3,1 ha.
Tilladelsen til råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens1 § 7, stk. 1.
Råstofindvindingen vil blive foretaget af HCS A/S Transport & Spedition, CVR nr. 71145816.
Tilladelsen til råstofindvinding er gældende fra 30. juni 2014 – 30. juni 2024. Oprydnings- og
efterbehandlingsarbejdet skal senest være afsluttet 30. juni 2025. Råstoftilladelsens afgrænsning fremgår af kortbilag 1.
Ejendommen er i Råstofplan 2012 udlagt som graveområde. Råstofindvindingen vedrører
sand og grus. Der forventes en årlig produktion på 25.000 m³. Gravning må ikke ske dybere
end 1 m over grundvandsspejlet. Grundvandskoten er i 2012 pejlet til kote + 18 DVR90, hvilket betyder, at der kan graves ned til kote + 19 DVR90. Gravedybden kan reguleres, hvis
grundvandskoten ændres væsentligt over en længere periode.
Vilkår for tilladelsens ikrafttræden
Råstofindvindingen kan påbegyndes, når vilkår 2, 3 og 4 er opfyldt. Vilkårene vedrører økonomisk sikkerhedsstillelse, godkendelse af graveplan og godkendelse af efterbehandlingsplan.
Økonomisk sikkerhedsstillelse
HCS A/S Transport & Spedition skal inden råstofgravningen kan påbegynde stille økonomisk
sikkerhed for gennemførelse af den efterbehandling, der skal finde sted. Sikkerheden skal stilles overfor råstofmyndigheden i form af depositum, garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring, og skal kunne dække råstofmyndighedens udgifter til efterbehandling ved en selvhjælpshandling.
Sikkerhedsstillelsen er fastsat ud fra en ikke tidsbegrænset nominel økonomisk sikkerhed på
225.000 kr./ha. Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund heraf til 697.500
kr.
Sikkerhedens størrelse kan kræves reguleret under hensyn til prisudviklingen og ved ændringer i grave- og efterbehandlingsplanen. Sikkerhedsbeløbet kan i øvrigt efter aftale reduceres,
såfremt det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og hvis der foretages løbende efterbehandling af de udgravede arealer.
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Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 om lov om råstoffer og med senere ændringer

Sagsbehandler
LoneJo/PiaBj

Doknr.
109785/14

Sagsnr.
13/18808

Graveplan
HCS A/S Transport & Spedition har den 12. september 2013 fremsendt en graveplan, der viser etaperne for råstofindvindingen på Højvangsvej 4. Graveplanen viser ikke de endelige afstandskrav til ejendommens bygninger og vej. Der forventes desuden etableret en mindre oplagsplads i det syd-østlige hjørne ved overjordsdepotet.
Efterbehandlingsplan
Grusgraven skal efterbehandles til jordbrugsmæssigt formål eller rekreativt formål. Den nordøstlige del af ejendommen skal efterbehandles til fremtidigt vejanlæg. Efterbehandlingsplanen
skal godkendes af råstofmyndigheden.
Udnyttelse af råstoftilladelsen
Tilladelsen til råstofindvinding på Højvangsvej 4, Sengeløse bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside tirsdag den 20. maj 2014. Råstoftilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse er udløbet, jf. råstoflovens § 16, stk. 5.
Rettidige klager har opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer
andet. Hvis kommunen modtager en klage, vil virksomheden snarest blive orienteret.
Tinglysning
Tilladelsen til råstofindvinding, herunder vilkår om efterbehandling, bliver tinglyst på ejendommen for ejerens regning, jf. råstoflovens § 10, stk. 6.
Øvrige bemærkninger til råstoftilladelsen
Ejendommen Højvangsvej 4, Sengeløse er et tidligere gartneri. Den nordlige og den vestlige
del af ejendommen har været anvendt til frilandsgartneri. På den østlige del af ejendommen
har indgået 5 drivhuse med et samlet areal på ca. 3.500 m².
Københavns Amt har i marts 2001 udarbejdet en historisk redegørelse for Højvangsvej 4. På
baggrund af den historiske gennemgang af gartneridriften vurderer Københavns Amt i brev af
20. april 2001, at der har været håndteret pesticider m.m., der muligvis kan udgøre en risiko
for forurening af grundvandet.
Københavns Amt besluttede i 2001, at udføre en indledende forureningsundersøgelse. I undersøgelsen indgår fire potentielle pesticidpunktkilder og én oliepunktkilde. På baggrund af
analyseresultaterne vurderede Københavns Amt, at overjorden med det påviste indhold af
tungmetaller og pesticider ikke udgjorde en risiko for mennesker og miljø. Vurderingen er for
den daværende arealanvendelse og for områdets grundvandsressource, når den undersøgte
jord er beliggende i nuværende terræn.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at hvis der ønskes anvendt jord med et påvist indhold af
pesticider til slutafdækning af et areal beliggende ”væsentlig dybere” end det eksisterende
terræn, skal det dokumenteres, at denne jord ikke udgør en risiko for forurening af jord og
grundvand, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19.
Adgangsvejen til grusgraven skal ske via matr.nr. 1 d og 8 t Vasby By, Sengeløse. Den nærmere udformning af adgangsvejen skal aftales mellem HCS A/S og grundejer. Ind- og udkørslen skal placeres mellem Højvangsvej 1 og 3 som vist på kortbilag 1.
Råstofgravningen må ikke medføre skade på beplantningen i skel. Herunder beplantningen ud
til vejen på Højvangsvej 4, der skal bevares for at begrænse støvgener fra grusgraven.
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Afgørelse om ikke at udarbejde en VVM-redegørelse
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at udvidelsen af grusgraven kan ske uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.
Vurderingen er foretaget i henhold til VVM-bekendtgørelsen2 nr. 1510 af 15. december 2010
fordi projektet er anmeldt før 1. januar 2014. Råstofindvindingen er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 2 a, der omhandler råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning.
VVM-screeningen er vedlagt som bilag til dette brev. Screeningsresultatet kan ændres, hvis
projektet eller andre forudsætninger ændres. Ansøger, naboer eller andre kan i tvivlstilfælde
kontakte miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
gennem en VVM-proces før kommunen kan træffe afgørelse i sagen.
Dokumenter vedlagt afgørelsen
Vurdering af ansøgning om råstofindvinding på Højvangsvej 4, Sengeløse
Vilkår for råstofindvinding på Højvangsvej 4, Sengeløse
 Bilag 1 Gravetilladelsens afgrænsning og angivelse af vejadgang
 Bilag 2 Reserveret tracé for vejanlæg, Ring 5
 Bilag 3 Landskabselementer
VVM-screening af råstofindvinding på Højvangsvej 4, Sengeløse

Med venlig hilsen

Lone Johnsen
Miljømedarbejder

Afgørelsen og bilag er sendt til:
HCS A/S Transport & Spedition
Peter og Susanne Sneholt
Naturstyrelsen
Region Hovedstaden
Energinet.dk
Vejdirektoratet
Københavns Energi A/S
Skattecenter
Kulturarvsstyrelsen
Kroppedal Museum
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Forbrugerrådet
Friluftsrådet

per.otzen@hcs.dk
peter.sneholt@mail.dk
nst@nst.dk
regionh@regionh.dk
info@energinet.dk
vd@vd.dk
ke@ke.dk
skat@skat.dk
post@kulturarv.dk
kontakt@kroppedal.dk
dn@dn.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
dof@dof.dk
fbr@fbr.dk
fr@friluftsraadet.dk
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Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
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Klagevejledning til afgørelsen om ikke at udarbejde en VVM-redegørelse
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en VVM-redegørelse, jf. reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup
Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller tmc@htk.dk inden 4 uger fra offentliggørelsen i
Taastrup Avis den 20. maj 2014. Klagen skal være modtaget inden for kommunens normale
åbningstid. Høje-Taastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål i sagen.
Klage over screeningsresultatet har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen
inden for klagefristen sker på eget ansvar. Hvis der kommer en klage over afgørelsen, kan
Natur- og Miljøklagenævnet ændre afgørelsen.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59.
En klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal det
ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planloven § 62, stk. 1.
Klagevejledning til råstoftilladelsen
Der kan klages over råstoftilladelsen og vilkårene efter reglerne i råstoflovens § 12-17. Klagen
skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller
på mail tmc@htk.dk senest 4 uger fra offentliggørelsen i Taastrup Avis den 20. maj 2014.
Klagen skal være modtaget inden for kommunens normale åbningstid. Høje-Taastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet tager
stilling til både retslige spørgsmål i sagen og kommunens vurderinger.
Klage over råstoftilladelsen har opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. råstoflovens § 16, stk. 5. Hvis der kommer en klage, må
tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i klagesagen eller har truffet afgørelse om, at tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf. råstoflovens § 16, stk. 6.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives
hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen og alle offentlige myndigheder. Klageberettiget er endvidere lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller væsentlige rekreative interesser, jf. råstoflovens § 15.
En klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal det
ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. råstofloven § 43, stk. 1.
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