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Tillæg til vandforsyningsplanen
Vandforsyningsområde til Nærheden
Indledning
I den eksisterende vandforsyningsplan er der ikke taget højde for etablering af bydelen
Nærheden. Den vestlige del af Nærheden var dog udlagt til et område for den kommunale
vandforsyning HTK Vand A/S, mens den østlige del ikke var angivet med et
forsyningsområde. Det er derfor nødvendigt at lave et tillæg til den eksisterende
vandforsyningsplan, som fastlægger vandforsyningsstrukturen for den resterende del af
Nærheden.
Dette tillæg er udarbejdet til den eksisterende vandforsyningsplan fra perioden 1999-2003,
som blev godkendt af Byrådet den 15-06-1999. Udarbejdelsen af tillægget sker i henhold til
lov om vandforsyning jf. lovbekendtgørelse 125 af 26-01-2017 samt bekendtgørelse 831 af
27-06-2016 om vandforsyningsplanlægning.
Tillægget omfatter vandforsyning af området Nærheden i Hedehusene. Planen for byudvikling
af området for Nærheden er beskrevet i lokalplan 4..42 ”Rammeplan for Nærheden
Hedehusene”. Lokalplanen blev vedtaget af Byrådet den 20-09-2016.
Vandforsyning af Nærheden
Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med etablering af den nye bydel Nærheden
udarbejdet en lokalplan 4.42, som fastlægger rammerne for området. Nærheden dækker
området som skitseret i figur 1.

Figur 1. Matrikelplan for bydelen Nærheden.
I den eksisterende kommunale vandforsyningsplan fra 1999-2003 fremgår det, at den
vestlige del af Nærheden er et forsyningsområde for den kommunale vandforsyning. Jf. figur
2.
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Figur 2. Forsyningsområdet for den kommunale vandforsyning HTK Vand A/S (skraveret
område).
Byggeriet i den vestlige del af Nærheden er begyndt, og HTK Vand A/S har udbygget deres
ledningsnet, så deres forsyningsområde dækker behovet for vand i denne del af området jf.
figur 3. Endvidere er der fra tidligere anlagt en større forsyningsledning fra nord til syd, som
kan udbygges i takt med etablering af den resterende del af Nærheden.

Figur 3. Forsyningsområdet for HTK Vand A/S, markeret med rødt.
Da der ikke er taget højde for etablering af hele den nye bydel Nærheden i den eksisterende
vandforsyningsplan, er det nødvendigt at lave et tillæg til den eksisterende
vandforsyningsplan, som fastlægger vandforsyningsstrukturen for resten af Nærheden, som
omfatter matriklerne:




9n, Baldersbrønde By, Hedehusene
1pf, Kallerup Gaarde, Hedehusene
5, Truelstrup Mark, Reerslev

Kommunen fastlægger med dette tillæg, at hele Nærheden og dermed også de ovenstående
matrikler vandforsynes fra den kommunale vandforsyning HTK Vand A/S.
Begrundelse
Kommunens begrundelse for denne vandforsyningsstruktur er, at HTK Vand A/S allerede
forsyner store dele af den vestlige del af Nærheden. Endvidere har forsyningsselskabet
etableret ledningsnet syd for jernbanen, hvor Nærheden er placeret, som gør det til en
teknisk og økonomisk fordelagtig løsning, hvor ledningsnettet kan udbygges i takt med
etablering af Nærheden.
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Hovedforsyningsledningen ligger i Sejlbjerg Alle og fortsætter mod nord op langs den østlige
del af jernbanen, hvor der sikres, at Nærhedens Loop kan passere hen over ledningen og
gennem tunnellen under jernbanen. Der er endvidere i forbindelse med byggemodningen i
2016 lagt en ny forsyningsledning i Kongelysvej, som herfra skal forsyne den vestlige del af
Nærheden. I 2018 er der planlagt at etablere vandledningen på dele af Nærhedens østlige del.
HTK Vand A/S har endvidere en god vandkvalitet, som siden 2008 har forsynet store dele af
Høje-Taastrup Kommune. HTK Vand A/S har endvidere forsyningssikkerhed fra HOFOR, som
gør at der er sikret rent drikkevand til beboerne inden for HTK Vand
A/S´vandforsyningsområde.
Miljøvurdering
Tillægget til Vandforsyningsplanen 1999-2003 er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. lov
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf.
lovbekendtgørelse 448 af 10-05-2017. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som
belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, som tillægget til vandforsyningsplanen
medfører. Miljøvurderingen konkluderer, at den endelige vedtagelse af tillægget ikke vurderes
at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.
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