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Etablering af regnvandsbassiner, sandfang og støjvold i Taastrup som erstatning for
olieudskiller i Vallensbæk Sø er ikke VVM-pligtigt
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere sektionsopdelte regnvandsbassiner langs Mølleåen og Røjlegrøften i den syd-østlige del af Taastrup. Det ansøgte
omfatter desuden etablering af et sandfang i Mølleåen og en støjvold langs Holbækmotorvejen. Kommunen har gennemført en VVM-screening af det ansøgte projekt og vurderer, at projektet kan etableres uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en
VVM-redegørelse. Se vedlagte VVM-screening, doknr. 219574/14.
Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 2, stk. 4, nr. 1, fordi ansøgningen er
modtaget før 1. januar 2014.
Vurderingen er foretaget i henhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning1. Etablering af bassinerne er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11 f om anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb samt af punkt 11 g om dæmninger
og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.
Det ansøgte projekt er ikke detailprojekteret på nuværende tidspunkt. Der vil derfor kunne
ske mindre justeringer og præciseringer i form af bassinernes nøjagtige størrelse og udformning, vejadgang, mængde af jord til støjvold m.m. Hvis projektet eller andre forudsætninger
ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny VVM-screening, hvor der
skal tages stilling til om det ændrede projekt er VVM-pligtigt. Ansøger, naboer eller andre kan
i tvivlstilfælde kontakte miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller
tmc@htk.dk.
Offentliggørelse
Afgørelsen om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort tirsdag den 23. september 2014 i Taastrup Avis og på kommunens hjemmeside www.htk.dk.
Baggrund
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
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Vallensbæk Sø bliver reduceret, en eksisterende olieudskiller og et sandfanganlæg, der renser
vandet fra Mølleåen og Røjlegrøften før tilløb til Vallensbæk Sø, bliver fjernet.
For at opnå en god vandkvalitet i St. Vejleå og Vallensbæk Sø er det er forudsætning, at der
bliver etableret en erstatning for den nuværende olieudskiller i Vallensbæk Sø. Rensningen af
vandet kan ske ved at etablere sektionsopdelte regnvandsbassiner langs Mølleåen og Røjlegrøften og et sandfang i Mølleåen.
Regnvandsbassinerne forventes at kunne rense vandet i vandløbene for slam og næringsstoffer fra de tilhørende vandoplande, inden det ledes videre til St. Vejle Å og Vallensbæk Sø. Høje-Taastrup Kommune forventer en forbedret rensning i forhold til den nuværende løsning
med olieudskilleren i Vallensbæk Sø. Bassinerne forventes desuden at give en begrænset aflastende effekt i vandløbssystemet ved kraftige regnhændelser. Sandfanget forventes oprenset
årligt. For at bevare bassinernes renseeffekt vil de blive oprenset med forskellige intervaller.
Oprensningen tilstræbes at foregå i vinterhalvåret af hensyn til dyre- og plantelivet.

Placering af de forskellige delelementer i projektet.

Det jord som ikke indbygges i konstruktionerne i forbindelse med de nye bassiner, vil blive
indbygget i en ny støjvold, der placeres langs motorvejen. Støjvolden vil reducere trafikstøjen
fra motorvejen og den kommende jernbane til gavn for boligerne i grundejerforeningen
Sydskellet Øst. Støjvolden forventes at få en højde på omkring 10 m over terræn.
Bassinerne bliver udformet som fladbundede søer med svagt skrånende sider. Regnvandsbassinerne langs Mølleåen bliver placeret i et fredet, rekreativt område. Kommunen vurderer, at
bassinerne ikke er til hinder for en fortsat rekreativ benyttelse for de omkringboende, men bidrager positivt til områdets oplevelsesmuligheder. Bassinerne langs Røjlegrøften og støjvolden
langs Holbækmotorvejen bliver etableret på landbrugsjord, der således ikke længere kan indgå i driften.
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Vurdering
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det ansøgte vil understøtte og udbygge den eksisterende natur og landskabsværdier i området. Bassinerne vil forbedre rensningen i Røjlegrøften og
Mølleåen til gavn for vandkvaliteten i de nedstrøms vandsystemer. Bassinerne vil desuden have en begrænset aflastende effekt i vandløbssystemet ved kraftige regnhændelser.
De ansøgte bassiner, sandfanget og støjvolden er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2014. Områderne er ikke lokalplanlagt.
Bassinerne langs Mølleåen ligger i et fredet, rekreativt område. Fredningsnævnet for København skal tage stilling til om bassinerne langs Mølleåen kan etableres i overensstemmelse
med fredningsbestemmelserne for området. Kommunen vurderer, at bassinerne efter kort tid
vil kunne være levesteder for dyre- og planteliv, og på den måde bidrage positivt til områdets
natur og befolkningens rekreative værdi. Områderne, hvor bassinerne er ansøgt placeret, er
ikke i dag omfattet af naturbeskyttelsesinteresser.
Bassinerne langs Mølleåen bliver anlagt med en 10 cm tyk membran opbygget af bentonit.
Jordbunden ved bassinet langs Røjlegrøften har et højt lerindhold, og kan derfor anlægges
uden membran. Bassinerne udgør ikke en trussel for grundvandet.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet
ikke skal gennem en VVM-proces, inden kommunen kan behandle og give de fornødne tilladelser til etablering af bassinerne. Kommunen forventer at etablering af bassinerne forudsætter landzonetilladelse, tillæg til spildevandsplan, udledningstilladelse og dispensation fra Fredningsnævnet. Borgere i området og interesseorganisationer vil få mulighed for at komme med
bemærkninger i forbindelse med myndighedsbehandlingen.
Kommunen forventer at gennemføre et offentligt møde om projektet i begyndelsen af 2015.
Det vil ske i perioden for høringen af tillægget til spildevandsplanen.
Klagevejledning
Der kan klages over VVM-screeningen efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Natur- og
Miljøklagenævnet tager stilling til retlige spørgsmål i sagen.
Klagen skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på mail tmc@htk.dk inden 4 uger efter den offentlige annoncering. Klagen skal være modtaget inden for kommunens normale åbningstid. Høje-Taastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.
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.
Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan også 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.
Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1.
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Med venlig hilsen
Lone Johnsen
Miljømedarbejder

Kopi sendt til
Inger og Viggo Spaabæk Mangor ingermangor@gmail.com
Naturstyrelsen nst@nst.dk
Kroppedal Museum kontakt@kroppedal.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling i Taastrup hoeje-taastrup@dn.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Orbicon, Lars Wiboe Pilmann lwpi@orbicon.dk
Orbicon, Claus Goldberg cgol@orbicon.dk
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