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Vurdering af ombygning af genbrugsstation på Lervangen 1-3, 2630 Taastrup
I/S Vestforbrænding ønsker at renovere og samtidig indrette Høje-Taastrup Genbrugsstation således, at den for borgere og virksomheder bliver mere brugervenlig. Dette
indebærer forskellige ændringer i indretningen, herunder etablering af et hævet plateau, hvorfra brugerne fylder affald ned i containerne, som er placeret i terræn, et større areal
til haveaffald samt indretning af pladsen, så den fremadrettet lever op til standardvilkårene for genbrugspladser. I/S Vestforbrænding oplyser at der ikke etableres nye befæstede
arealer og de modtagne mængder affald til genbrugsstationen vil være uændret efter renoveringen. Ombygningen er anmeldt i henhold til VVM-bekendtgørelsen, fordi projektet er
omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12 b om Anlæg til bortskaffelse af affald.
Høje-Taastrup Kommune skal vurdere om det anmeldte på baggrund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Kommunen træffer herefter en afgørelse om det anmeldte er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.htk.dk og kan påklages i 4 uger.

VVM myndighed

Høje-Taastrup Kommune

Basis oplysninger
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen

Vestforbrænding ønsker at renovere og samtidig indrette Høje-Taastrup Genbrugsstation således, at den for borgere
og virksomheder bliver mere brugervenlig. Dette indebærer forskellige ændringer i indretningen, herunder etablering
af et hævet plateau, hvorfra brugerne fylder affald ned i containerne, som er placeret i terræn, et større areal til
haveaffald samt indretning af pladsen, så den fremadrettet lever op til standardvilkårene for genbrugspladser.
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E-mail: vestfor@vestfor.dk

Bygherres kontaktperson og telefon nr.

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 216
2600 Glostrup
Telefon nr.: 4485 7200

Sagsbehandler
LoneJo/RikkeRasm

Doknr.
215069/15

Sagsnr.
15/11388

Kontaktperson: Pernille Friis Brødsgaard, Projektleder
E-mail: frb@vestfor.dk
Kontaktperson: Tina Klarskov, Miljøkonsulent
E-mail: tik@vestfor.dk
Projektets placering

Lervangen 1-3
2630 Taastrup
Matrikel nr. 10f, Kraghave By, Høje-Taastrup

Projektet berører følgende kommuner

Høje-Taastrup Kommune

Oversigtskort i målestok

Oversigtskort Lervangen 1 – 3.
Arealet for den nuværende genbrugsstation er markeret med rødt. Det nye areal til haveaffald er markeret med gult.
Målestok er ikke angivet.

Kortbilag i målestok

Bilag 1 Oversigtstegning.
Målestok er ikke angivet.
Forholdet til VVM reglerne

Ja

Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr.

Den anmeldte renovering er ikke omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Der

1184 af 6. november 2014

er derfor ikke obligatorisk VVM-pligt.

X

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr.

Renoveringen af genbrugsstationen er omfattet af bilag 2,

1184 af 6. november 2014

Anlæggets karakteristika



X

Ikke
relevant

Ja

Bør

Nej

undersøges

1. Arealbehovet i ha
2. Er der andre ejere end bygherre
3. Det bebyggede areal i m² og bygningsmasse i m³

punkt 12 b om Anlæg til bortskaffelse af affald

Der skal derfor gennemføres en VVM-screening af det anmeldte.

Genbrugsstationens areal udvides fra ca. 5.700 m2 til ca. 7.000 m2.

X

I/S Vestforbrænding er ejer af arealet.
Der etableres et hævet plateau på ca. 1.200 m2 og en ny bygning til farligt
affald på 70 m2.

Det fremtidige samlede bebyggede areal er ca. 1.400 m² (inkl. det hævede
plateau).
Det fremtidige samlede befæstede areal er ca. 7.000 m² (hele arealet er
befæstet). Der etableres ikke nye befæstede arealer, men de befæstede
arealer renoveres.
Den samlede bygningsmasse er ca. 2.300 m3.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m

Den højeste bygning er mandskabshuset. Højden er ca. 4 m.

5. Anlæggets kapacitet, flow og opbevaring af

Der håndteres ca. 35 tons farligt affald om året og ca. 12.000 tons affald
fordelt på mere end 30 forskellige fraktioner. Det forventes, at modtagne

Råstoffer – type og mængde

mængder affald til genbrugsstationen vil være uændret efter renoveringen.

Mellemprodukter – type og mængde
Færdigvarer – type og mængde
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg

Projektet er ikke et strækningsanlæg.

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg

Projektet er ikke et strækningsanlæg.

8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde

Til renoveringen vil blive anvendt almindelige byggematerialer som beton,
asfalt, træ, stål m.m.

I anlægsfasen

Affald vil primært bestå af almindeligt byggeaffald, som opbrudt asfalt,

I driftsfasen

beton og SF-sten. Affaldet vil blive bortskaffet efter Høje-Taastrup
kommunes regulativ.
Anlægsperioden forventet gennemført oktober 2015 til februar 2016.

9. Behov for vand – kvalitet og mængde

Der vil ikke være særligt behov for vand i anlægsfasen og der bruges stort
set intet vand i driften.

I anlægsfasen
I driftsfasen
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget

Nej.

X
Overfladevand fra arealet foran bygningen til farligt affald og arealet til
opbevaring af metal bliver via sandfang og olieudskiller ledt til

Farligt affald

spildevandssystemet. Overfladevand fra arealet til opbevaring af jord bliver

Andet affald

ledt til spildevandssystemet. Herudover ledes spildevandet fra

Spildevand

mandskabsbygningen til spildevandssystemet.
Overfladevandet fra resten af pladsen bliver via sandfang og olieudskiller
ledt til regnvandssystemet.

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand
ændringer af bestående ordninger

Der vil ikke være behov for ændringer af bestående ordninger.

X

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj

De vejledende støjgrænser forventes overholdt både i anlægs- og

X
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening

driftsperioden.
De vejledende grænseværdier for luftforurening forventes overholdt både i

X

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener

anlægs- og driftsperioden.
De vejledende vibrationsgrænser forventes overholdt både i anlægs- og

X
16. Vil anlægget give anledning til støvgener

driftsperioden.
Anlægsperioden: Arbejdet på byggepladsen vil ikke give anledning til øget
støvgener, især da der arbejdes i den våde sæson.

X

Driftsfasen: Drift af genbrugsstationen vil ikke støve mere end den
nuværende drift. For at begrænse mængden af støv bliver pladsens
belægning fejet en gang om dagen med en multimaskine. Herudover fejer
personalet pladsen med kost og skovl.

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener

Anlægsperioden: Arbejdet på byggepladsen giver ikke anledning til lugt.

X

Driftsfasen: Der kan forekomme lugtgener fra haveaffaldet. Lugten
begrænses ved at båsene med haveaffald i sommerhalvåret tømmes og
renses helt i bund mindst en gang om ugen.

18. Vil anlægget give anledning til lysgener

Anlægsperioden: Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive opsat
arbejdspladsbelysning og orienteringslys for arbejder i de mørke perioder.
Det vurderes dog ikke at ville påvirke omgivelserne.

X
Driftsfasen: Der er i dag 9 lysmaster på genbrugsstationen. 6 af masterne
bliver flyttet i forbindelse med renoveringen og der opsættes to nye master
for at sikre tilstrækkelig med lux over hele pladsen. Det vurderes dog ikke

at ville berøre omgivelserne.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko
for uheld

Hverken renovering eller drift af genbrugsstationen er forbundet med en

X

særlig risiko for uheld.

X

Genbrugsstationen udvides med omkring 1.300 m², der skal anvendes til
modtagelse af haveaffald.

Anlæggets placering
20. Forudsætter anlægget ændring af den
eksisterende arealanvendelse
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende
lokalplan for området

X

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen

X

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår
af gældende kommune- og lokalplaner

X

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.16.1, der fastlægger ejendommens
anvendelse til affaldsbehandling. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de
anmeldte aktiviteter kan etableres inden for lokalplanens bestemmelser.
Ejendommen er omfattet af ramme 2050 i Kommuneplan 2014, der
udlægger ejendommen til almene/kommunale formål med relateret
entreprenørvirksomhed. Den anmeldte anvendelse vurderes at være i
overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.
Nord for genbrugsstationen ligger syv boliger og øst for genbrugsstationen
ligger Høje-Taastrup Kommunes Driftsby. De øvrige omkringliggende
arealer er i Kommuneplan 2014 udlagt til regionalt fritidsområde. Hverken
anvendelsen af boligerne i området, Driftsbyen eller det regionale
fritidsområde vil blive begrænset af den anmeldte genbrugsstation.
Genbrugsstationen ligger ikke i et område udlagt til råstofindvinding, jf.

anvendelse af områdets råstoffer og grundvand

Råstofplan 2012.

X

Genbrugsstationens aktiviteter er ikke grundvandstruende og vil ikke
hindre fremtidige grundvandsinteresser.

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af
sårbare vådområder

Se punkt 30.

X

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor

Ingen arealer i Høje-Taastrup Kommune ligger inden for

kystnærhedszonen:

X

kystnærhedszonen.

27. Forudsætter anlægget rydning af skov

X

Genbrugsstationens udvidelse sker på et areal, der i dag er befæstet.

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for

Der er ikke planer om etablering af reservater eller naturparker i Høje-

etableringen af reservater eller naturparker

Taastrup Kommune.

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet

X

X

Nej.

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede

Det nærmeste Natura 2000 område er Sengeløse-Vasby Mose

eller fredede områder –

(habitatområde nr. 124) og ligger ca. 2,2 km nord for virksomheden, mens
der er mere end 10 km til det næste Natura 2000 område, som er Roskilde

Nationalt

Fjord. Udpegningsgrundlaget for Sengeløse-Vasby Mose er en række

Internationalt (Natura 2000)

naturtyper, specielt rigkær og tidvis våd eng samt to arter af vindelsnegle.
Området er sårbart over for næringsstoftilførsel.

Forventes området at rumme beskyttede bilag IV arter
Forventes området at rumme danske rødlistearter

Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at genbrugsstationen, på
baggrund af de aktiviteter der foregår på pladsen ikke vil påvirke Natura
2000-områderne. Hertil kommer, at afstanden til områderne er stor. Der
skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets
virkning på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen
for det pågældende område.
På Lervangen 1-3 ligger et regnvandsbassin, der er registreret som sø og

X

er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden i regnvandsbassinet
må ikke ændres med mindre kommunen meddeler dispensation dertil.
Regnvandsbassinet er i 2011 vurderet som potentielt levested for
butsnudet frø, grøn frø og skrubtudse, og der blev fundet yngel af lille
vandsalamander.
Der tilføres ikke regnvand til regnvandsbassinet fra det befæstede areal fra
genbrugsstationen. Regnvandsbassinet bliver derfor ikke påvirket af
genbrugsstationens renovering.
Regnvandet fra genbrugsstationen ledes i dag til Hakkemosen, der er
registreret som sø og mose, og er ligeledes beskyttet i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3. Hakkemosen er ynglested for en række
padder, herunder bilag IV-arter.
Efter renoveringen af genbrugsstationen vil opbevaring af containere til
jern og metal samt jord ske på tæt belægning og med afledning til

spildevandssystemet. Regnvand fra disse fraktioner vil således ikke
længere afledes til Hakkemosen. Overfladevand fra området med
haveaffald ledes fortsat til regnvandssystemet/Hakkemosen med den
forudsætning, at der ikke kommer mere haveaffald end der er i dag.
Nærmeste fredning ligger syd for Roskildevej. Fredningen er en
kirkefredning (reg.nr. 01863.01) for Høje Tåstrup Kirke. Fredningen skal
sikre frit indkig og udkig til kirken. Høje-Taastrup Kommune vurderer at
renoveringen af genbrugsstationen ikke vil begrænse ind- og udkig i
forhold til Høje Tåstrup Kirke.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte

Høje-Taastrup Kommune har ikke kendskab til overskridelse af

miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

miljøkvalitetsnormer i området.

Overfladevand
Grundvand

X

Naturområder
Boligområder (støj/lys og luft)
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket
område

Genbrugsstationen ligger ikke i et tæt befolket område, men nord for

X

33. Kan anlægget påvirke

genbrugsstationen ligger syv beboelsesejendomme. Nærmeste bolig ligger
ca. 170 m fra genbrugsstationen.
Der er ikke bevaringsværdige landskabstræk på ejendommen.

Historiske landskabstræk
Kulturelle landskabstræk
Arkæologiske værdier/landskabstræk

X

Æstetiske landskabstræk
Geologiske landskabstræk

Kendetegn ved den potentielle
miljøpåvirkning
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret,
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning

X

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at området ikke er sårbart overfor
miljøpåvirkninger fra den anmeldte renovering af genbrugsstationen.

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der

Høje-Taastrup Kommune har modtaget en ansøgning fra I/S

sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af

Vestforbrænding om etablering af et ressourcecenter på Lervangen 1-3. I

miljøet (kumulative forhold)

ressourcecentret skal ske sortering af papir, pap, plast, metal og glas til
genanvendelse. Høje-Taastrup Kommune afventer pt. yderligere om denne

X

ansøgning.
Nord-vest for Lervangen 1-3 er der i 2011 blevet etableret en støjende
virksomhed, Aircentret.
Nej.

36. Er der andre kumulative forhold

X

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske

Det forventes, at de modtagne mængder affald til genbrugsstationen vil

udstrækning i areal

være uændret efter renoveringen. Trafikforhold er dermed uændret.
Åbningstiden forventes udvidet for visse borgere og virksomheder, som får
adgang til genbrugsstationen udenfor bemandet åbningstid. De opstillede
lysmaster vurderes ikke at ville berøre omgivelserne.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj forventes overholdt for
de tilstødende arealer og deres anvendelse.
Hakkemosen vil efter renoveringen ikke få tilledt regnvand fra fraktionerne
med jern, metal og jord. Regnvand herfra vil blive ledt til spildevandskloak.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af

Høje-Taastrup Kommune er ikke bekendt med klager over

miljøpåvirkningen

genbrugsstationen og forventer ikke, at renoveringen vil have en negativ
påvirkning for de omkringboende eller det omgivende miljø.

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over
kommunens område

Nej.

X

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre
nabolande

Nej.

X

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være

Høje-Taastrup Kommune forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger,

væsentlige

hverken enkeltvis eller samlet set.

X
Enkeltvis
Eller samlet

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de nævnte miljøpåvirkninger ikke

kompleks

kan betegnes som komplekse.

X

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der er stor sandsynlighed for de
nævnte miljøpåvirkninger, men at ingen af miljøpåvirkningerne vil være

X

væsentlige.

45. Er påvirkningen af miljøet

Høje-Taastrup Kommune forventer at meddele miljøgodkendelse til
renovering af genbrugsstationen. Tilladelsen forventes meddelt uden

Varig
Hyppig

tidsbegrænsning. Miljøpåvirkningerne vil ophøre ved nedlæggelse af

X

genbrugsstationen.

Reversibel

Konklusion
På baggrund af ovenstående VVM-screening vurderer Høje-Taastrup
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage,

Kommune, at den anmeldte renovering af genbrugsstationen på Lervangen

at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet

1-3 ikke vil få væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke

væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:

X

udarbejdes en VVM-redegørelse.
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger
ændres. Ansøger, ejer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte HøjeTaastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter for at få en vurdering.

