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Forord
Kommunerne varetager væsentlige områder inden for miljø- og naturbeskyttelse. Det drejer
sig blandt andet om meddelelse af miljøgodkendelse til virksomheder, tilsyn med miljøforhold
på virksomheder og landbrug, gravearbejde på forurenede ejendomme, oprydning efter
jordforureninger, tilsyn med spildevands- og vandforsyningsanlæg og udarbejdelse af
sektorplaner for vandforsyning, grundvandsbeskyttelse og affalds- og spildevandsbortskaffelse.
Kommunerne fører også tilsyn med private og kommunale vandløb, udarbejder
miljøvurderinger af planer, plejeplaner og behandler sager vedrørende beskyttelseslinier for
fortidsminder mv. Endelig melder Miljøstyrelsen i starten af hvert år et eller flere nye
tilsynstemaer ud for det pågældende år.
Opgaverne er fastlagt inden for følgende lovområder:











Miljøbeskyttelsesloven
Jordforureningsloven
Vandforsyningsloven
Vandløbsloven
Lov om Råstoffer
Naturbeskyttelsesloven
Lov om Miljøvurdering af planer
Lov om Miljømål og Natura 2000
Museumsloven og
Lov om kemiske stoffer og produkter

Alle landets kommuner skal hvert år udarbejde en beretning om tilsynsindsatsen. Beretningens
formål er at dokumentere kommunens miljøarbejde indenfor ovenstående lovområder.
Beretningen skal endvidere indeholde kommunens vurdering af og tilkendegivelse om
kommunens miljøindsats i 2009. Ligeledes skal kommunerne udfylde forskellige
oplysningsskemaer fra Miljøstyrelsen om antallet af tilsyn og omfanget af reaktioner
(henstillinger, påbud mv.) i forbindelse med tilsynene, samt indberette oplysninger i forindelse
med årets tilsynstema.
Tilsvarende skal alle kommuner hvert år indberette oplysninger om kommunens tilsyns- og
plejeaktiviteter det foregående år til By- og Landskabsstyrelsen. Indberetningerne omfatter en
opgørelse over ressourceforbruget for plejeaktiviteter på fredede arealer og aktiviteter efter
naturbeskyttelsesloven, uanmeldte tilsyn, tilsyn efter anmeldelse og tilsyn på andet grundlag.
I tilknytning til beretningen vedtager Byrådet årsprogrammet for kommunens indsats på
natur- og miljøområdet. I årsprogram 2010 målsættes indsatsen for de opgaver, der er kendt
fra årets start, og som dermed kan planlægges. Der er ikke lovkrav om udarbejdelse af
årsplan, men den bidrager til at skabe oversigt over årets opgaver, for så vidt angår de kendte
opgaver. Oversigten giver endvidere et oplyst grundlag for at foretage omprioritering af
indsatsten såfremt nye opgaver i løbet af året nødvendiggør dette.

Miljøstyrelsens tema 2009
Tilsynstemaet var i 2009 håndhævelse. Temaet var fælles for virksomheds- og landbrugsområdet.
Formålet var at sætte fokus på kommunernes praksis på området. Temaet skulle fokusere på :


Hvilke miljøforhold, der især giver anledning til håndhævelse.
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I hvilket omfang der følges op på håndhævelse, herunder, om det er nødvendigt at følge op
flere gange, og
Politianmeldelser i perioden 2008-2009, herunder sagsbehandlingstider og i hvilket omfang
anmeldelserne førte til dom.

I forbindelse med indberetninger til Miljøstyrelsen skal kommunen således for 2009 indberette
detaljerede oplysninger om, hvilke konkrete virksomheder, der er fulgt op på med håndhævelse.

Udførte miljøtilsyn 2009
Antallet af tilsyn planlægges efter Miljøstyrelsens aftale med Kommunernes Landsforening om
minimumsfrekvenser for miljøtilsyn. Virksomhederne placeres desuden i 3 kategorier efter hvor
gode de er til at overholde miljølovgivningen. I kategori 1 findes de virksomheder der har bragt sig
på forkant i miljøarbejdet og som har miljøledelse eller er ISO-certificerede. I kategori 2, hvor langt
hovedparten af virksomhederne placeres, findes de virksomheder, der overholder miljølovgivningen,
men ikke har gjort en særlig indsats inden for miljøområdet. Kategori 3 er de virksomheder, der har
problemer med at overholde miljølovgivningen.
I tabel 1 ses tilsynsmål for 2009 samt det faktiske antal virksomheder, der har fået tilsyn i 2009.
Alle tilsynsmål for året er nået undtagen målet for antal besøgte landbrug med dyrehold.
Tilsynsfrekvensen for landbrug med dyrehold er dog overholdt for så vidt angår kravet om tilsyn på
100 % af landbrugene over 6 år, idet kommune de foregående år har ført flere tilsyn end
minimumskravet fastlægger. For 2010 er målsat gennemført 7 tilsyn på landbrug med dyrehold.
For især listevirksomheder og autoværksteder er der ført flere tilsyn end fastsat i Miljøstyrelsens
minimumsfrekvenser. Det skyldes, at virksomheder i kategori 3 ikke indgår i minimumsfrekvenserne, da de skal tilsynsføres oftere end de andre kategorier.
Tabel 1. Oversigt over antallet af gennemførte virksomhedstilsyn 2009 i relation til mål
Virksomheds kategori
Listevirksomheder
Autoværksteder
Bilag 1-virksomheder
Landbrug m.
erhvervsmæssigt
dyrehold
Landbrug under KOkontrol
Råstofgrave
§ 42 virksomheder:
handels- og
kontorvirksomheder,
skoler og institutioner,
landbrug

Antal virk. i alt
pr. 01.01.09

Tilsynsmål
2009

Antal besøgte
virksomheder

Dækning

26
33
34
1

MST /SNS
mindstekrav
pr. år
33 %
25 %
25 %
16 %

44
77
89
25

26
31
34
5

105 *

2

4

Ingen

4%

4
895

4
Ingen

4
5

Ingen
Ingen

100 %
0,6 %

1134

102

107

2009
59 %
44 %
38 %
4%

I alt
*) Angiver antallet af landbrug, der søgte støtte i KO-ordningen i 2009.

For råstofgrave og ” § 42 virksomheder” er der ingen minimumsfrekvens. Virksomhederne
benævnes ”§ 42 virksomheder” fordi de reguleres efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Det er
dermed op til tilsynsmyndigheden at besluttet omfanget af tilsyn inden for disse kategorier.

Tilsyn med virksomheder
Autobranche tilsyn
Ligesom tidligere år varierer forholdene på autoværkstederne fra virksomhed til virksomhed. En
stor del af autoværkstederne drives som enkeltmands- virksomheder og der er her konstateret flere
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vanskeligheder bl.a. med frasorteringen af genanvendeligt affald, samt fremvisning af
dokumentation for afhentning af farligt affald.
Kommunen har ved tilsyn på et par virksomheder, der er kategoriseret på niveau 3, konstateret, at
virksomhederne har rettet op på tidligere indskærpede forhold, og kommunen har på baggrund
heraf kunne omkategorisere disse til niveau 2. For virksomhederne betyder det, at kommunen ikke
fører tilsyn hvert år, men følger den almindelige frekvens med tilsyn ca. hvert 3. år.
Bilag 1 tilsyn
Kommunens tilsyn med bilag 1 virksomheder viser, at der ligeledes er store forskelle på
virksomhedernes håndtering af miljøforhold. Et par virksomheder har vist interesse og initiativ i
forhold til miljøcertificering af deres produktion og flere virksomheder har foretaget ændringer af
processer, hvilket har medført besparelser i vandforbrug og udledning af stoffer med spildevandet.
Også i forhold til affaldshåndtering har enkelte virksomheder udvist interesse for at sortere og
håndtere affaldet bedre.
Ved tilsyn på to virksomheder, som tidligere har fået tilslutningstilladelse kunne kommunen
konstatere, at der ikke var udtaget de spildevandsprøver som der var stillet vilkår om. Kommunen
har derfor indskærpet, at virksomheden skal udtage spildevandsprøver og udtagelsen af de
vilkårsfastsatte spildevandsanalyser er derfor igangsat.

Foto nr. 1. Oplag af kemikalier i strid med forskriften herfor, som foreskriver, at kemikalier skal
opbevare spå spildbakker, som sikrer opsamling af eventuelt spild.
En virksomhed i kommunen, som tidligere har givet anledning til en del sagsbehandling som følge
af gentagende klager over støj og lugtgener, har i løbet af året fået afsluttet flere miljømæssige
forhold. Der er opført en støjvold som skærmer naboboligerne mod støjgener fra virksomhedens
drift, og der er udført omlægninger af kloakforholdene på virksomheden, således at der nu kan
vaskes materiel under lovlige forhold. Virksomheden har ligeledes fået meddelt tilslutningstilladelse
og kommunen har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.
Listevirksomhedstilsyn
Tilsyn med fire af kommunens virksomheder har vist, at deres miljøgodkendelser ikke længere er
tidssvarende.
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I starten af året har kommunen ført tilsyn med en listevirksomhed som skal have revideret den
gældende miljøgodkendelse. Kommunen har annonceret, at revisionen af miljøgodkendelsen
påbegyndes. Som en del af revisionen skal bl.a. virksomhedens spildevandsforhold undersøges
nærmere.
Nye miljøgodkendelser
Kommunen har i foråret 2009 meddelt miljøgodkendelse til en virksomhed, der er godkendt under
punktet forlystelsesparker. Virksomheden er endnu ikke etableret, men forventer at starte op i løbet
af 2010. Udover vilkår om affald, håndtering af olie og kemikalier omfatter miljøgodkendelsen
primært vilkår om fastsættelse af støjgrænser. Når virksomheden er i fuld drift, skal der udføres
støjmålinger på alle aktiviteter som dokumentation for, at støjgrænserne er overholdt. Kommunen
vil herefter føre tilsyn med, at virksomheden overholder de øvrige vilkår i miljøgodkendelsen.
I 2009 har kommunen påbegyndt miljøgodkendelse af udvidelse af Aller Tryk A/S og godkendelsen
forventes meddelt primo 2010. Opgaven var ikke målsat for 2009.
Region Hovedstaden meddelte i 2009 dispensation efter jordforureningsloven til deponering af indtil
5,5 millioner m3 uforurenet jord i Ågesholm Grusgrav. Regionens dispensation er påklaget af både
ansøger samt Høje-Taastrup Kommune.
Kommunen har tidligere vurderet, at deponering af uforurenet jord i grusgraven er en
godkendelsespligtig aktivitet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, hvorfor kommunen
havde programsat arbejdet med miljøgodkendelsen i 2009. Kommunens vurdering var baseret på
en forudsætning om, at den uforurenede jord, der kan deponeres i henhold til regionens
dispensation er omfattet af affaldsdefinitionen.
Virksomheden problematiserede dog denne forudsætning, og opfordrede kommunen til at
genoverveje sin afgørelse om, at deponeringen skulle miljøgodkendes.
Efter en grundig gennemgang af lovgrundlaget og efter samråd med Miljøstyrelsen samt en ekstern
advokat vurderede kommunen, at den jord, der i den konkrete sag kan deponeres ikke er omfattet
af affaldsdefinitionen. Kommunen har på den baggrund ændret sin afgørelse om, at deponeringen
er godkendelsespligtig.
Det var målsat at kommunen skulle meddele miljøgodkendelse til nedknusning af
genbrugsmaterialer i Kallerup og HCS’ grusgrave i 2009. Dette mål er ikke nået. Miljøgodkendelse
til HCS A/S er meddelt i februar 2010, og miljøgodkendelse til Kallerup grusgrav til nedknusning
forventes meddelt i marts 2010.

Landbrug
Kommunen har ført tilsyn med et landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, dvs. mere end 3
dyreenheder. Kommunen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i
husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. I forbindelse med tilsynet har
kommunen haft speciel fokus på håndtering og opbevaring af husdyrgødning samt på opbevaringen
af olier og kemikalier. Der blev på tilsynene ikke konstateret problemer med opbevaring af olier og
kemikalier, men derimod er der stadigvæk plads til forbedringer vedrørende opbevaring af fast
husdyrgødning.
Krydsoverensstemmelse –”KO-ordningen”
I forbindelse med reformen af EU’s landbrugspolitik i 2005 blev det vedtaget, at der skal være
sammenhæng mellem udbetaling af støtte til landbrugere og deres ansvar for miljø, sundhed og
dyrevelfærd. Reglerne betyder, at hvis en landbruger ikke overholder en række krav i den eksisterende lovgivning, vil der være mulighed for at reducere den støtte, der udbetales. Dette kaldes
krydsoverensstemmelse eller ”KO-ordningen”.

6

Kommunen skal hvert år udtage mindst 1 % af landbrugene i kommunen til krydsoverensstemmelseskontrol på baggrund af en risikoanalyse, som kommunen laver hvert år. Endvidere skal 25 % af
de udtagne landbrug være tilfældigt valgt. Der var pr. 1. januar 2009 registreret 105 landbrug, som
modtager støtte, i kommunen. Heraf blev to udvalgt til kontrol på baggrund af risikoanalysen og et
blev tilfældigt udvalgt. Endvidere førte kommunen kontrol med fire landbrug, der var udtaget til
kontrol af andre kommuner. Der er blevet indberettet til Direktoratet for FødevareErhverv pga.
manglende overholdelse af kravene til opbevaringskapacitet på møddingsplads samt manglende
opsætning af dyrehegn langs naturlige vandløb.
Kommunen skal endvidere i forbindelse med de almindelige miljøtilsyn på landbrug indberette
overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene, den såkaldte ”anden-kontrol”. I 2009 har
kommunen ikke indberettet forhold via ”anden-kontrol”.
Tilsyn med svømmebade
Kommunen har i 2009 ført tilsyn og kontrol med badevandets kvalitet i 6 svømmebassiner, og
målet for 2009 er dermed nået. Det fysiske tilsyn blev udført af Miljølaboratoriet I/S, som
udarbejder tilsynsrapporter, som kommunen videresender til svømmebadet.

Foto nr. 5: Opbevaring af kemikalier til klordossering.
Kommunen har ført opfølgende tilsyn på to svømmebade i forbindelse med bemærkninger om
opbevaring og håndtering af kemikalier. Alle analyserapporter kontrolleres løbende og kommunen
følger op på overskridelserne i henhold til vejledning om kontrol med svømmebade.

Tilslutningstilladelser
Der blev overført syv sager vedrørende manglende tilslutningstilladelser med vilkår herfor fra 2008
til 2009. Herudover modtog kommunen i 2009 tre nye ansøgninger om tilslutningstilladelse til
virksomheder som var ved at etablere sig, samt en ansøgning fra en eksisterende idrætsklub.
I 2009 er nye ansøgninger om tilslutningstilladelse blevet prioriteret og der er således meddelt
tilslutningstilladelse til tre nyetablerede virksomheder, samt tilladelser til en eksisterende
virksomhed dog et anlæg til oprensning af jordforurening:
 Lohke Materialeudlejning A/S,
 Kranekspressen A/S,
 Erenfred Pedersen,
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nyetableret vaskeplads i Taastrup Idrætsklub,
Godik ApS, som var overført fra 2008, samt til
opstilling af behandlingsanlæg i forbindelse med jordoprensning på M.W. Gjøesvej.

Sidstnævnte anlæg er opstillet i forbindelse med en oprensning, som Region Hovedstaden
foretager, af en ældre jordforurening forårsaget af spild af opløsningsmidler.
Fire tilslutningstilladelser til servicestationer, som er udarbejdet og meddelt i 2005 og 2006, er
efterfølgende påklaget til miljøklagenævnet, og den endelige afgørelse af sagen ligger stadig hos
miljøklagenævnet. Det drejer sig om:





Shell Service, Roskildevej 335.
Shell Service, Taastrup Hovedgade 25.
Shell Service, Hovedgaden 482.
Statoil, Kuldyssen 2.

Gennem kommunens tilsyn samt generel gennemgang af virksomheder og sager, er der i løbet af
2009 blevet tilføjet yderligere manglende og/eller utidssvarende tilslutningstilladelser til listen og
der overføres derfor 24 manglende tilslutningstilladelser til 2010.

Klagesager
Kommunen har i 2009 fået flere klager inden for forskellige områder, blandt andet over
brændeovne, støj- og lugtgener fra virksomheder, oplag af affald og dyrehold.
Brændeovne
Kommunen har gennem de sidste år fået flere og flere klager over gener fra brændeovne. En stor
del af disse klager kommer fra områder med rækkehuse eller anden tæt bebyggelse. Ofte er
områderne forsynet med fjernvarme.
Hvis der konstateres væsentlig gene fra en brændeovn har kommunen blandt andet mulighed for at
stille krav til skorstenshøjde, brugen af brændeovne samt typen og kvaliteten af det anvendte
brændsel. Kommunen har i 2009 meddelt forbud mod brug af en brændeovn og i andre klagesager
indskærpet, at der ikke må afbrændes behandlet træ. I flere tilfælde er det dog kommunens
vurdering, at klagerne bunder i forskellige former for uoverensstemmelser mellem naboerne.
I årsprogram 2009 var det målsat, at administrationen skulle udarbejde forskrift for anvendelse af
brændeovne. Dette mål er ikke indfriet, og opgaven overføres derfor til 2010.
Støjklager
Kommunen har fået flere klager over støj fra virksomheder. En klage var rettet mod en specifik
virksomhed, som kommunen i den forbindelse førte tilsyn med. Klager var specielt generet af støj
om aftenen og natten. Virksomheden var ikke i drift i aften- og nattetimerne, og har installeret
timere på alle automatiske anlæg således at de ikke var i drift i den givne tidsperiode, hvor der blev
klaget over støj fra virksomheden. Kommune afviste på den baggrund klagen.
Derudover har kommunen modtaget gentagne klager over støjgener fra en cafe beliggende i en
boligblok. Beboerne er generet af høj musik fra cafeens arrangementer samt afledte gener i form af
højrøstede gæster og glasskår i området. Kommunen har mulighed for at regulere på den
bygningstransmitterende støj, der kommer fra cafeen og har foreløbig varslet påbud om støjvilkår.
I et andet tilfælde har kommunen fået en klage over infralyd i et boligområde, der støder op til et
industrikvarter. I første omgang kunne der ikke lokaliseres en mulig kilde til infralyd i området.
Kommunen besluttede derfor at få udført en støjmåling i den pågældende bolig. Målingen kunne
ikke påvise infralyd og kommunen afviste derfor klagen.
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Kommunen fik i 2008 en klage over et hegn opsat på en privat ejendom. Klager ønskede, at naboen
skulle fjerne hegnet, der efter klagers udsagn reflekterede støj fra den nærliggende jernbane.
Kommunen kontaktede Banedanmark, der udtalte, at det var usandsynligt, at det pågældende hegn
kunne reflektere støj fra jernbanen. Derudover er selve hegnet placeret således, at klagers egen
ejendom i stor udstrækning udgør et støjværn i forhold til støj fra jernbanen. På den baggrund blev
klagen afvist. Derudover har kommunen ikke hjemmel til at kræve hegnet fjernet, da det ikke er
hegnet, der er støjkilden. Klager har af det kommunale Hegnssyn heller ikke fået medhold i, at
hegnet skulle fjernes. Klager har indstævnet kommunen i sagen, som forventes berammet i retten i
begyndelsen af 2011.
Oplag af affald
Kommunen får hvert år klager fra borgere over skæmmende oplag af affald både hos virksomheder
og hos private. Klager over oplag af affald hos private er ofte svære at behandle idet kommunen
skal kunne begrunde, at oplaget rent faktisk er affald. Derudover skal en eventuel afgørelse være
proportional med den miljørisiko, oplaget udgør.
På en privat ejendom klagede en nabo over oplag af forskellige former for affald herunder også
farligt affald. Kommunen var på tilsyn på ejendommen, der var ubeboet. Der kunne konstateres et
større oplag af blandet affald herunder farligt affald i form af olietønder og bilbatterier og
kommunen meddelte derfor påbud om fjernelse af det farlige affald til ejeren. Da ejeren ikke
fjernede affaldet foretog kommunen en selvhjælpshandling og bortskaffede affaldet for ejerens
regning.
Lugt
Kommunen har i årets løb modtaget klager over lugtgener. Klagerne skyldes lugtgener fra
fødevareforarbejdende virksomheders spildevand, en restauration samt en virksomhed hvis drift
giver anledning til lugtgener hos naboerne. Kommunen har indskærpet driftsvilkår overfor de
pågældende virksomheder og har herefter ikke modtaget yderligere klager.
Kommunen har i slutningen af året flere gange modtaget henvendelse fra en virksomhed som er
meget generet af lugt af opløsningsmidler og/eller lim-agtig lugt. Kommunen har på foranledning af
klagerne ført flere tilsyn med de omkringliggende virksomheder for at spore kilden til lugtgenerne.
Sagen er endnu ikke afsluttet.

Råstofgrave
Kommunen førte tilsyn med de fire aktive råstofgrave. Tilsynene gav ikke anledning til
bemærkninger.
Kommunen har modtaget klage fra en beboer i Omegnens Fritidshaveforening Møllehøj over støv fra
Kallerup Grusgrav, fra en beboer i Sengeløse over støj fra nedknusning af i grusgrav på Kohøjvej 10
samt klage over støj og vibrationer fra afretning af støjvold mod Ågesholmsvej. Der blev fulgt op på
klagerne umiddelbart efter modtagelse.

Brugerbetaling
Kommunen skal opkræve timebetaling for miljøgodkendelser og tilsyn på en række
virksomhedstyper, jf. ”Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om
miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.
Opgørelsen af virksomhedernes timebetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser sker på baggrund
af indberetning af timeforbruget i kommunens miljødatabase. I tabel 2 ses årets brugerbetaling
sammenlignet med de seneste fire års gebyropkrævning.
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Tabel 2. Brugerbetalingen for perioden 2005-2009.

Årstal

Brugerbetaling

2005
2006
2007
2008
2009

191.798
165.460
251.329
365.245
215.047

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Brugerbetalingen for 2009 er noget lavere end for 2008, hvilket bl.a. skyldes, at der endnu ikke er
opkrævet gebyr for den miljøgodkendelse, der er udført i 2009. Derudover er der brugt meget tid
på tilsyn med og sagsbehandling af virksomheder, der ikke er omfattet af brugerbetaling.

Håndhævelse
Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen foranledige ulovlige forhold lovliggjort, med mindre
der er tale om forhold af underordnet betydning. Kommunen skal således reagere på overtrædelse
af vilkår i miljøgodkendelser, overtrædelse af bestemmelserne vedr. sortering, opbevaring og
bortskaffelse af affald, eller påbegyndelse af en aktivitet, der forudsætter miljøgodkendelse.
Omfanget af håndhævelse og reaktioner fremgår af tabel 3.
Tabel 3. Oversigt over reaktioner i forhold til forskellige virksomhedstyper for 2009
Virksomhedstype
Listevirksomheder
Autoværksteder
Bilag 1-virksomheder
Landbrug m.
erhvervsmæssigt
dyrehold
§ 42 virksomheder
Andet
I alt

Henstillinger
12
2
5

Indskærpelser
14
11
9

Påbud
2

Forbud
1

Politianmeldelser
1

1
1
21

3

2
1
5

1
1
3

1

37

2

Omfanget af håndhævelse har i 2009 været væsentligt mindre end i 2008. Det kan skyldes, at
mange af de virksomheder, der havde problemer med at overholde miljølovgivningen (kategori 3) i
2008 havde opfyldt de forhold, der var indskærpet på det opfølgende tilsyn i 2009. Dermed blev der
givet færre indskærpelser. Endvidere havde en del virksomheder i 2009 forbedret deres indsats på
miljøområdet og kunne derfor rykkes op fra kategori 3 til kategori 2.
Kommunen har i 2009 anmeldt en virksomhed til politiet for gentagende gange at brænde
erhvervsaffald af. Virksomheden har for flere år siden ved miljøtilsyn fået oplyst, at det i henhold til
Høje-Taastrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald, ikke er tilladt at afbrænde affald. Efter flere
anmeldelser fra borgere i løbet af august 2009 har miljø- og brandmyndigheden flere gange måtte
tage ud til virksomheden for at stoppe afbrændingen af affald.
Siden virksomheden første gang har fået oplyst, at det er forbudt at afbrænde affald, er der
indtrådt en strafskærpelse. Strafskærpelsen betyder, at bødestørrelsen for denne type overtrædelse
af affaldsbestemmelserne som udgangspunkt er på minimum 20.000 kr. første gang der brændes
erhvervsaffald af. Ved gentagende afbrændinger fordobles bødeforlægget. Sagen er endnu ikke
afgjort.
Derudover har kommunen politianmeldt en virksomhed der fremstiller plastprodukter for forurening
af drikkevandet. Forureningen af drikkevandet var forårsaget af en defekt kontraventil, hvorved en
blanding af procesvand og drikkevand har kunnet strømme tilbage til ledningsnettet. Da
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virksomhedens ledningsnet til procesvand og drikkevand ikke har været tilstrækkeligt adskilt har
der været risiko for at få blandet vand fra de to systemer. Sagen er endnu ikke afgjort.

Opgaver inden for jordområdet
Grave- og anlægsarbejder, jordhåndtering
I hovedparten af 2009 har der været stor aktivitet med grave- og anlægsarbejde. Kommunen har
godkendt al flytning af jord fra forureningskortlagte ejendomme, fra alle offentlige veje samt fra de
områdeklassificerede ejendomme. Det vurderes, at der er tale om flere hundrede anmeldelser om
jordflytning pr. år, som skal godkendes af kommunen. Kommunen har i slutningen af 2009
implementeret et nyt webbaseret system, hvor borgere/ entreprenører/rådgivere m.v. elektronisk
anmelder jordflytninger via kommunens hjemmeside, og hvor data herefter gemmes i en database.
Formålet er at gøre anmeldelserne nemmere og hurtigere, til glæde for alle brugere.
Kommunen har løbende svaret på en del henvendelser fra borgere, rådgivere, ejendomsmæglere og
andre myndigheder i forbindelse med ejendomme som er forureningskortlagte, eller ligger i de
områdeklassificerede zoner. Der er pt. ca. 225 kortlagte ejendomme i kommunen.
Ved grave- og anlægsarbejde eller ændret arealanvendelse på forureningskortlagte ejendomme skal
der ansøges om en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven. Disse sager har typisk et kompliceret
og tidsmæssigt langstrakt forløb.
Kommunen behandler hvert år mere end 10-15 nye ansøgninger efter § 8. Kommunen skal i hvert
enkelt tilfælde klarlægge ejendommens historik og stille vilkår som sikrer mennesker og miljø i
forbindelse med det konkrete projekt. Sagerne løber ofte over mere end et år, idet der i forbindelse
med det konkrete projekt opdages hidtil ukendte forhold, f.eks. nedgrave tanke, som kommunen
efterfølgende må vurdere i et tillæg til den oprindelige tilladelse.
Af større § 8 sager i 2009 kan nævnes nedrivning af bygninger og fjernelse af 10 udfasede olie- og
kemikalietanke på den tidligere tankgård, på Rockwools fabriksområde i Hedehusene.

Foto 6: § 8 tilladelse Rockwool tankgård nord

Kommunen har desuden udarbejdet to større § 8 tilladelser i forbindelse med nedrivningen af de
gamle fabriksbygninger på det tidligere Spæncom fabriksområde i Hedehusene. Udover nedrivning
af alle bygninger er der stillet vilkår omkring delvis forureningsundersøgelse på dele af ejendommen
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samt vilkår om opgravning af olie- og kemikalietanke, udskillere, slamfældningsbassiner m.v.
Nedrivningen af bygninger over terræn blev færdig i december 2009. Arbejdet med nedrivning og
sortering af byggeaffaldet blev forsinket, da kommunen konstaterede, at der var fuger med PCB
(polychlorerede biphenyler) i nogle af bygningerne, som kræver særlige foranstaltninger ved
håndtering. PCB kan være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende og for at stoffet ikke skal
spredes utilsigtet i miljøet, skal det fjernes fra byggeaffaldet inden det kan genbruges. Arbejdet
med optagning at tanke, fundamenter m.v. fortsætter i 2010.

Foto nr. 7: § 8 tilladelse til Spæncom
I forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter bliver kommunen desuden løbende inddraget
ved møder med bygherrer, i forbindelse med vejledning i regler om jordhåndtering og behandling af
ansøgninger omkring genanvendelse af jord og andre materialer.
Kommunen har i 2009 deltaget i en række møder med Vejdirektoratet om den kommende udvidelse
af Holbæk Motorvejen. Efter ansøgning fra Vejdirektoratet har kommunen meddelt en § 19
tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til genanvendelse af lettere forurenet jord i vejprojektet samt
til etablering af midlertidigt arbejdsdepot i området. Kommunen har desuden udarbejdet § 8
tilladelser på kortlagte ejendomme, som Vejdirektoratet i forbindelse med projektet skal foretage
anlægsarbejdet på. Her kan nævnes den tidligere Borglykke automobiler på Hedevej 5, Skelvej 30
og Bakkevej 9.

Slutretablering af Lossepladser/fyldpladser
Kommunen har myndighedsopgaverne for fire store fyldpladser/lossepladser i forbindelse med
kommunalreformen. Anlæggene skulle jf. bekendtgørelse om deponeringsanlæg være lukket senest
16. juli 2009. Kommunen har i 2009 behandlet forespørgsler og ført tilsyn med slutafdækningen
med jord på disse. Kallerup fyldplads og fyldpladsen på Ågesholm er lukket for tilførsel af materiale
i 2009. Sengeløse Losseplads og Rockwool Tippen er egentlige deponeringsanlæg, hvor der i deres
miljøgodkendelse er stillet vilkår om slutafdækning med ren jord i en vis mægtighed. Grundet
finanskrisen har det været vanskeligt for deponierne at skaffe den rette jord til slutafdækningen.
Kommunen har løbende holdt møder med Rockwool omkring nedlukningen, og Rockwool har
løbende foretaget økonomiske justeringer for at skaffe jorden. Det er i 2009 lykkedes at
slutafdække Rockwool Tippen med jord, således at der på nuværende tidspunkt kun mangler
tilførsel af et øvre muldlag og beplantning jf. beplantningsplanen. Sengeløse Losseplads har
meddelt, at de ikke har kunnet skaffe den nødvendige jord til at færdiggøre slutafdækningen i
2009.
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Foto nr. 8: Rockwool Tippen under slutretablering
Jordforureningssager hvor akut indgriben er nødvendig
Løbende er der opstået jordforureningssager, såkaldte akutte forureninger, hvor der er risiko for
jord- og grundvandsforurening. Disse skal behandles hurtigst muligt for at begrænse skaden.
På Brandhøjgårdsvej 100, hvor der i marts 2008 væltede en tankbil, pågår der fortsat monitering af
grundvandet, idet det skal sikres, at der ikke er efterladt forurening, som kan udgøre en risiko for
områdets grundvandsressource.
Der har desuden i 2009 været flere mindre spild, hvor kommunen har givet påbud om undersøgelse
og oprensning af forureningen. Et spild af hydraulikolie i Hedehusene er efter kommunens påbud
oprenset og afsluttet, mens en anden påbudssag på en tilkørselsrampe til Holbækmotorvejen endnu
ikke er oprenset. Uafsluttede sager videreføres i 2010.
Der er i 2009 ikke opdaget nye større forureninger fra villaolietanke. I forbindelse med salg af
ejendomme er der stor fokus på nedgravede olietanke. Kommunen har i den forbindelse vejledt
køber og sælger f.eks. i forbindelse med frivillige forureningsundersøgelser.
Kommunen har behandlet et antal ansøgninger, hvor der ifølge lovgivningen er frist for kommunens
afgørelse, eller hvor et byggeri er iværksat. Herunder kan nævnes ansøgning om boretilladelser,
ansøgning om genanvendelse af slagge samt sager om dokumentation for at den øverste halve
meter jord er ren ved ibrugtagning af ejendommen (boliger, børneinstitutioner m.v.).

Sektorplaner
Affaldsplan og affaldsområdet
Det var målsat, at den kommunale affaldsplan skulle opdateres i slutningen af 2009, således at den
kunne træde i kraft i starten af 2010.
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På grund af andre prioriteringer er målet ikke nået. Planen forventes at blive forelagt til 1.
behandling ved april-møderækken.
Folketinget vedtog i juni 2009 en ændring af miljøbeskyttelsesloven. Lovændringen træder i kraft 1.
januar 2010 og medfører, at affaldsproducerende virksomheder frit kan vælge, hvilket
miljøgodkendt genanvendelsesanlæg, de ønsker deres affald behandlet på. Lovændringen medfører
tillige af kommunerne fremover skal opkræve erhvervsaffaldsgebyrer direkte hos den enkelte
virksomhed og ikke som tidligere hos grundejeren, og lovændringen giver Miljøministeren mulighed
for at fastsætte fælles nationale principper for, hvordan kommunerne skal fastsætte sine
affaldsgebyrer. Endvidere skaber lovændringen rammerne for, at Miljøministeren kan udarbejde
paradigmer for, hvordan kommunerne skal udarbejde nye regulativer for henholdsvis husholdningsog erhvervsaffald.
I forlængelse af lovændringen udarbejdede Miljøministeren en ny affaldsbekendtgørelse, der
nærmere skal implementere de nye regler. Bekendtgørelsesarbejdet blev dog forsinket i forhold til
oprindeligt udmeldte tidsplan, hvorfor bekendtgørelsen først blev endelig meddelt den 21.
december 2009. Bekendtgørelsen er efterfølgende ændret den 13. januar 2010.
I forlængelse af lovændringen ændrede kommunen i december 2009 sit erhvervsaffaldsregulativ,
hvorved kommunen sikrede det fornødne grundlag til fremover at kunne opkræve
erhvervsaffaldsgebyrer hos den enkelte virksomhed.
Kommunen havde programsat, at både kommunens husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativ
skulle revideres i 2009. Regulativrevisionerne har dog afventet den nye affaldsbekendtgørelse,
hvorfor arbejdet ikke er gennemført i 2009. Opgaven med at revidere regulativerne overføres til
2010.

Regulativ for indsamling af batterier
Kommunen er ansvarlig for at indsamle alle bærbare batterier. Kommunen skal etablere
indsamlingsordninger i borgerens nærhed i forhold til befolkningstætheden. Indsamlingsordningerne
kan f.eks. være i form af afhentning hos slutbrugeren, opstilling af batterikuber eller lignende. Når
indsamlingsordningen er fuldt udbygget, er det altså ikke tilstrækkeligt alene at indsamle via
Genbrugsstationen.
Kommunen har vurderet den indsamlede mængde af batterier. Den nuværende batteriindsamling i
kommunen lever op til bekendtgørelsens krav, og der er derfor ikke forelagt særskilt regulativ for
batteriindsamling til vedtagelse.
I samlede bebyggelser er der etableret indsamlingsordninger i samarbejde med Vestforbrænding.
Der er opstillet miljøskabe, hvor borgerne kan aflevere deres udtjente bærbare batterier. Der er
også lavet aftaler med en række butikker i kommunen, hvor de udtjente bærbare batterier kan
afleveres. Derudover kan de udtjente bærbare batterier afleveres på Genbrugsstationen.
Kommunen overvejer at udvide indsamlingsordningen for de bærbare batterier og har indhentet
tilbud fra både Marius Pedersen A/S og Vestforbrænding I/S. Kommunen er i gang med at overveje
de forskellige muligheder for udvidelsen af ordningen og forventer at igangsætte en ny
indsamlingsordning inden udgangen af 2010.

Kortlægning af trafikstøj
Kommunen færdiggjorde i 2008 kortlægningen af trafikstøj for Hveens Boulevard og den østlige del
af Roskildevej. I efteråret 2009 blev kortlægningen suppleret med en undersøgelse af den
resulterende trafikstøj for Sydvej, og boliger beliggende i den sydlige del af Torstorp.
Forudsætningen var muligheden for realisering af en foreslået lokalplan for et område ved
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Bredebjergvej/Sydvej. Beregningerne viste, at den forventede, forøgede trafikmængde ville
medføre mindre overskridelser af støjgrænsen for boliger, beliggende ud mod Sydvej. Der blev
endvidere foretaget beregninger af reduktionen af støjbidraget fra Sydvej, såfremt der udlægges
støjdæmpende asfalt og etableres støjskærm langs Sydvej. Kombineres disse to virkemidler, vil
støjgrænsen beregningsmæssigt være overholdt for langt den overvejende del af boligerne langs
Sydvej. Kortlægningen forventes forelagt til 1. behandling ved maj-møderækken.

Tillæg til spildevandsplan 2004-2007
Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen (tillæg nr. 2) vedrørende udvidelse af det kloakerede
opland ved hjælp af tryksat kloakering i den nordlige del af kommunen og i mindre omfang i den
sydlige del. Kloakeringen omfatter ca. 79 boliger. Tillægget er endelig vedtaget af byrådet den 26.
januar 2010.
Opgaven vedrørende udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen med hensyn til
regnvandskloakering af fritidshaveforening i Hedehusene er ikke prioriteret.
HTK Kloak A/S har i 2009 indgået rammeaftale med leverandør af minirenseanlæg, til etablering på
ejendomme, som efter kommunalt påbud om forbedret spildevandsrensning modtager kommunens
tilbud om etablering og drift af minirenseanlæg på ejernes vegne. Kommunen har ikke etableret
minirenseanlæg på enkeltejendomme i 2009.

Vurdering af paner og projekter
Kommunen har udarbejdet VVM screening af følgende bygge- og anlægsprojekter:
 Aircenter
 Selsmosen (projekt vedr. klimatilpasning af )
Kommunen har udarbejdet miljøvurdering af:
 Det nye grønttorv (ikke færdiggjort, da arbejdet p.t. ligger stille)
 Knusning af beton i grusgrav (HCS).

Statens Vand- og naturplaner
De statslige Vand- og naturplaner, der udstikker rammerne for de kommunale handleplaner, blev
offentliggjort i teknisk forhøring den 14. januar 2010, med godt et års forsinkelse. Med afsæt i EU
direktiver og den danske lov om miljømål skal den offentlige vand- og naturplanlægning sikre, at
miljøet i danske vand- og naturområder kan leve op til fastsatte mål senest i 2015.
Vandplanerne kommer til at berøre både administration af grundvandet og overfladevandet i form
af vandløb og søer, idet vandplanerne skal sikre en samlet administration af vandkredsløbet.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i tre delområder:
Taastrup Nord indsatsområde, Nybølle indsatsområde og Ishøj indsatsområde. Derudover skal
Kommunen revidere indsatsplan for Solhøj Kildeplads, som blev vedtaget i 2004.
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Figur nr. 1: de fire indsatsområder i kommunen for grundvandsbeskyttelse
Taastrup Nord indsatsplanområde
Indsatsplanen har til formål at beskytte grundvandet i et område der geografisk dækker den
nordlige del af Høje-Taastrup Kommune, den vestlige del af Albertslund Kommune samt den sydlige
del af Egedal Kommune.
I maj 2009 forelå det første udkast af indsatsplanen og i november 2009 blev indsatsplanen sendt i
offentlig høring, og målet for 2009 er således nået. Planen er udarbejdet i samarbejde med Egedal
og Albertslund Kommuner med Høje-Taastrup Kommune som tovholder.
Opgaveløsningen i 2009 har vist, at der er meget forskellige tilgange og holdninger til indholdet i og
formidling af indsatsplanen. Endvidere har prioriteringen af ressourcer i de enkelte kommuner til
udarbejdelsen af indsatsplanen været forskellige. Samlet set er både Egedal, Albertslund og HøjeTaastrup Kommune dog tilfredse med resultatet af planen.
Den offentlige høringsperiode afsluttes den 26. januar 2010, hvorefter høringssvar vil blive
behandlet og indarbejdet i planen. Det endelige udkast forligger umiddelbart herefter, og skal
herefter vedtages endeligt af Byrådet.

Nybølle indsatsplanområde
I november 2009 påbegyndte kommunen, i samarbejde med Egedal Kommune, indsatsplanen for
Nybølle-området. Høje-Taastrup er tovholder på indsatsplanen, men kommunerne bidrager
ligeværdigt i planens udarbejdelse.
Indsatsplanen har til formål at beskytte grundvandet i et område der geografisk dækker den
nordlige del af Høje-Taastrup Kommune og den vestlige del af Egedal Kommune.
Arbejdet med indsatsplanen er godt i gang, i et tæt samarbejde med Egedal Kommune. Arbejdet
med planen fortsætter i 2010.
Koordinationsforum
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Høje-Taastrup Kommune har afholdt møde i koordinationsforum i juni 2009. På mødet blev
udkastet til ”Indsatsplan Taastrup Nord” diskuteret.
Informationsmøder
Der har været afholdt flere informationsmøder med de aktører, som skal bidrage med initiativer til
beskyttelses af grundvandet i indsatsområde Taastrup Nord.
Kommunen har præsenteret status for arbejdet med ”Indsatsplan Taastrup Nord” to gange i 2009
på møder, afholdt af kommunens Vandråd. Vandrådet repræsenterer de private almene vandværker
i kommunen.
Afgift til drikkevandsbeskyttelse
Kommunerne har efter kommunalreformen opkrævet gebyrer på vegne af staten til dækning af
udgifter forbundet med den statslige grundvandskortlægning og til den kommunale
indsatsplanlægning. Hidtil har kommunerne individuelt kunne fastsætte det kommunale gebyr med
udgangspunkt i en vurdering af den konkrete opgave.
I december 2008 blev der vedtaget en ændring af vandforsyningsloven som gælder for
opkrævningen fra og med 2009. Med ændringen i vandforsyningsloven er der vedtaget en model for
afgiftsopkrævning til finansiering af kommunernes indsatsplanlægning på grundvandsområdet, der
fastsætter en årlig afgift på 8,6 øre/m3 vand efter indvindingstilladelsen. Afgiften opkræves af
fremover af SKAT og fordeles tilbage til kommunerne over bloktilskuddet, dvs. primært fordelt efter
befolkningstal. Afgiftens størrelse er fastlagt på baggrund af et skøn over kommunernes samlede
udgifter over de næste 10 år.

Grundvandsovervågning
Store pejledag
Inden for de næste få år skal kommunerne enten give eller forny en lang række
indvindingstilladelser. I denne forbindelse skal der tages særligt hensyn til naturværdier, og i flere
tilfælde skal der udarbejdes VVM-redegørelser, hvor vandindvindingens påvirkning på miljøet skal
vurderes. I denne forbindelse vil både kommunerne som myndighed og vandforsyningerne som
ansøger, have behov for opdaterede og pålidelige oplysninger om grundvandets trykniveau
(grundvandsstand) og strømningsretning.
I oktober 2009 iværksatte kommunen derfor et omfattende pejleprogram (Stor Pejledag) til
bestemmelse af grundvandsstanden i kommunen. Formålet med pejlingen er at kende
grundvandsspejlets variationer og grundvandets strømningsmønstre. Denne viden er en vigtig del
af grundlaget for beskyttelse af grundvandsressourcen samt vurdering af grundvandsressourcens
størrelse.
I september 2009 udvalgte kommunen et større antal boringer og brønde hos vandværker og
enkeltindvindere i kommunen, jf. nedenstående figur.
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Figur nr. 2. Angivelse af udvalgte pejleboringer i Høje-Taastrup Kommune (blå og røde prikker).
For de blå boringer foreligger der pejledata fra 2008, hvorimod pejledata for de røde boringer er af
ældre dato, hvorfor specielt disse bør fornys.
De udvalgte boringer og brønde blev pejlet i oktober 2009. Resultatet af pejlingerne bruges til at
fremstillet potentialkort med. Potentialekortet viser grundvandets strømningsretning og dets
trykniveau. Kortet skal endvidere anvendes i forbindelse med indsatsplanlægning for
grundvandsbeskyttelsen som et vigtigt redskab i overvågning af truende forureninger.
Potentialekortet vil blive fremstillet i starten af 2010.

Vandforsyning
Nye indvindingstilladelser
Kommunen har i 2009 afventet de statslige vandplaner som udgangspunkt for meddelelse af nye
indvindingstilladelser til Københavns Energis Kildeplads ved Katrinebjerg og 11 almene private
vandværker i kommunen. Tilladelserne skal fornys, da de ifølge lovgivningen højst må meddeles for
et tidsrum af 30 år.
Indvindingstilladelserne skulle have været meddelt vandforsyningerne senest den 1. april 2010,
men da vandplanerne ikke er færdige og fremsendt til kommunerne i 2009 vil udarbejdelsen af de
nye indvindingstilladelser blive udskudt. Miljøministeriet har udsendt et lovforslag som
administrativt forlænger allerede eksisterende tilladelser, indtil et år efter at de statslige vandplaner
er endeligt vedtaget. Kommunen har orienteret vandværkerne herom ved et møde i Vandrådet i
december 2009.
Tilsyn med vandværker
Der er i 2009 ført tilsyn med alle kommunens 13 almene private vandværker, som er i drift med
egne boringer. Derudover er der tre vandværker, som fungerer som distributionsselskaber, som
kommunen ligeledes kontrollerer vandkvaliteten fra. Målet for 2009 er således nået.
I forbindelse med tilsynet på vandværkerne blev der udarbejdet analyseprogrammer for en femårig
periode. Endvidere blev stamdata og foto fra de enkelte vandværker opdateret, så data om
boringer, behandlingsanlæg, bygninger, kontaktpersoner m.m. er i overensstemmelse med den
nuværende situation på vandværket.
Kommunen modtager løbende analyserapporter og kontrollerer vandkvaliteten på alle vandværker
og følger op på de overskridelser, der måtte være, i samarbejde med vandværkerne og med
Embedslægerne Hovedstaden. I 2009 har der været problemer med at overholde gældende
vandkvalitetskrav til drikkevandet på flere vandværker. Kildeopsporing og opfølgning er foretaget i
samarbejde med vandværket. Kommunen har endvidere godkendt takstblade og foretaget

18

indberetning af oppumpede vandmængder via miljøadministrationssystemet til den landsdækkende
database for grundvand og drikkevand (JUPITER databasen). Alle analyserapporter sendes fra
analyselaboratorierne til Miljøportalen, hvor kommunen skal godkendes dem, hvorved de bliver
tilgængelige for alle i JUPITER databasen.

Foto nr. 9: Iltning af grundvand på vandværk.
Kommunen er påbegyndt en gennemgang af det måleprogram, der skal kontrollere, at indvindingen
af grundvand fra boringerne tilknyttet Snubbekors Værket (HTK Vand A/S) ikke har afgørende
negativ påvirkning af de omkringliggende fredede naturområder.
Vandrådet
Kommunen har i 2009 deltaget i to møder i Vandrådet, hvor vandværkerne er blevet orienteret om
nyt på vandforsyningsområdet, kommunens tilsyn med vandværkerne og det arbejde, der udføres i
forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Enkeltindvindingsanlæg
Drikkevandet fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg) skal kontrolleres mindst en gang hvert
femte år ved en forenklet kontrol. Ejeren af boringen skal selv rekvirere og betale undersøgelsen.
Kommunen har i 2009 udsendt breve med krav om forenklet kontrol omkring 50 ejendomme, som
ligger i de områder, hvor der i vandforsyningsplanen har været lagt op til mulige fremtidige
kommunale forsyningsområder. Det drejer sig om ejendommene på Klevehøjvej, Højvangsvej,
Enghavegårdsvej, Hultoften og Engbrinken. Derudover er der udført kontrol af en del andre
enkeltindvindingsanlæg i kommunen. Målet om forenklet drikkevandskontrol for 2009 er dermed
nået.
I de tilfælde, hvor drikkevandet ikke overholder gældende kvalitetskrav, skal der udtages
opfølgende analyser og foretages kildeopsporing. I forbindelse med mikrobiologiske overskridelser
er der i 2009 udstedt flere kogeanbefalinger efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Der er
desuden konstateret problemer med nikkel i drikkevandet i flere områder af kommunen. Forekomst
og niveau af nikkel vil indgå som vurderingsgrundlag for den kommende vandforsyningsplan i
kommunen.
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Vandløb
Forurening i Vasby å
Kommunen har foretaget en undersøgelse og vurdering af en konstateret forurening i Vasby å. Der
er udtaget prøver til analyse samt gennemført en besigtigelse af tilledninger særligt vedrørende
vejvand i Vasby samt tilsyn med autoophuggerne i Vasby. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at
den væsentligste årsag til forureningen stammer fra den eksisterende motorvejsafvanding ved
tilløbet fra Hedehusene Kloakrende. Udledningen af vejvand fra Holbækmotorvejen vil i forbindelse
med udbygningen blive væsentlig forbedret via de krav til forsinkelse og rensning af vejvandet, som
kommunen har stillet vilkår om, i en revideret udledningstilladelse.
Klagesager vedr. vandløb
Kommunen har modtaget to klager over høj vandstand på en grund og i en kælder. Klagerne
ønsker, at kommunen griber ind overfor den stigende vandstand i området som er en mose, og
foretager bedre vedligeholdelse af Sengeløse å. Der er ført ekstra tilsyn og vedligeholdelse.
Kommunen har fået flere klager vedrørende vedligeholdelse af vandløb. En af klagerne drejede sig
om, at klager gerne vil have gjort Nybølle å bredere, idet der er problemer ved vand på grunden.
Ved tilsyn er det konstateret, at regulativets bestemmelser er overholdt, og kommunen kan dermed
ikke imødekomme ønsket om at gøre åen bredere.
En anden klage drejede sig om vedligeholdelsen af Vasby å, herunder manglende oprensning af
åen. Sagerne har betydet ekstra tilsyn. Vandløbet opmåles i 2010 som følge af klagen.
Albertslund Kommune har klaget over slam i St. Vejle å fra regnvandsbassin i Høje-Taastrup
Kommune. Kloakforsyningen er blevet bedt om at iværksætte arbejdet vedrørende oprensning af
bassin i 2010.
Udledningstilladelser
Udledningstilladelser er tilladelser med vilkår herfor til udledning af overfladevand eller renset
spildevand direkte til et vandløb eller lignende.
I starten af 2009 blev den endelige udledningstilladelse for motorvejsvand i forbindelse med
udvidelse af Holbækmotorvejen til Vasby å meddelt efter langvarige forhandlinger.
Der er meddelt en revideret udledningstilladelse til udledning af regnvand/overfladevand til St. Vejle
å i forbindelse med kloakforsyningens store projekt vedrørende udvidelse af Selsmosen og en bedre
udnyttelse af et regnvandsbassin ved Husby Alle.
Der er meddelelse udledningstilladelse til City lift. Arbejdet udført i 2008. Udledningstilladelsen er
givet til udledning til Sengeløse å.
Forberedelse til kommunale handleplaner på baggrund af statens vandplaner
Kommunen har arbejdet med forberedelserne til de handleplaner, som kommunerne skal udarbejde
på baggrund af Statens Vandplaner.
Der er i år udført GIS-registreringer af fysisk elementer vandløbselementer, den generelle fysisk e
kvalitet af vandløbene samt vurdering af krav om god økologisk tilstand (fauna klasse 5) i
vandløbene som afleder til Roskilde Fjord. Der er desuden udarbejdet vejledende prisoverslag på
simple restaureringsindgreb med prioritering.
Samarbejde med Driftsbyen om driften af vandløb
Der er ikke særligt behov for en kontrol af det almindelige vedligeholdelsesarbejde i de kommunale
vandløb, idet vedligeholdelsen varetages af Driftsbyens vandløbsmedarbejdere, som udfører et godt
vedligeholdelsesarbejde ved hjælp af skånsom vedligeholdelse samt udlægning af sten og grus. Det
betyder, at selv om kommunens vandløb overordnet set er præget af tidligere tiders regulering, så
har plejen mange steder fremelsket fortrinlige fysiske forhold.
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Der er afholdt et kursus i marken for kommunens vandløbsmedarbejdere i Driftsbyen vedrørende
vandløbsfauna, herunder prøveudtagning samt el-fiskeri. Formålet var at opkvalificere Driftsbyens
medarbejdere, som står for den daglige drift og pleje af de kommunale vandløb, herunder at oplære
vandløbsmedarbejderne i udtagning af prøver i vandløbene til bestemmelse hos Fiskeøkologisk
Laboratorium. Dette vil smidiggøre og billiggøre opgaven med prøvetagning i kommunale vandløb
fremover.
Administration af tømningsordningen
Kommunen har i samarbejde med Geokon A/S fået udarbejdet et program til administration af
tømningsordningen for samletanke og bundfældningstanke, placeret ved enkeltejendomme i det
åbne land. Opgaven blev ikke gjort færdig i 2009, som målsat, og overføres derfor til færdiggørelse
i 2010. Programmet kobles op til kommunens miljøadministrationssystem og forventes at blive
implementeret hos entreprenøren i 2010.
VandløbsGIS
Sidst på året blev vandløbsregistreringssystem til håndtering af data vedrørende
vandløbsadministrationen herunder udskrivning af kortbilag færdigt. Systemet indeholder nu de
grundlæggende data vedrørende vandløbsstrenge, regulativerne samt de oplysninger der indgår i
de gamle regulativer. VandløbsGIS vil blive et vigtigt værktøj for kommunen i forbindelse med de
kommende opgaver på vandløbene i relation til de handleplaner kommunen skal udarbejde i
forbindelse med vandplanerne.

Foto nr. 10: Registrering i vandsløbsGIS af en strækning af Hove å. De hvide firkanter er
vandløbsstationer med mulighed for stedfæstelse i relation til vandløbsregulativet. Regulativet er
vedtaget af Københavns Amt, da det indtil kommunalreformen var et vandløb under amtets
administration.
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Enghave å og Maglemose å
Regulativet er færdigt og der er opsat en ekstra vandstandspæl (skalapæl) i vandløbet. Den skal
bruges til at holde øje med vandstanden i vådområdet. Regulativet vil blive sendt i høring i 2010.
Kommunen arbejde i 2009 på åbning af en mindre rørlagt strækning af Maglemose å. Arbejdet skal
afklare, hvad de nye aftaler i medfør af vandplanerne betyder for landmanden som ejer den jord
hvor den rørlagte strækning ligger.
Samarbejde med andre kommuner
Der har været et samarbejde mellem Ishøj, Vallensbæk, Albertslund og Høje-Taastrup Kommune
vedrørende forbedring af de hydrauliske forhold i St. Vejle å. Arbejdsgruppen er dog ikke nået til
enighed omkring konkrete tiltag.

Naturområdet
Administration efter Naturbeskyttelsesloven, samt planlægning
På myndighedsområdet behandles der sager indenfor naturbeskyttelsesloven og museumsloven. I
forbindelse med en konkret sag og tilsyn registreres eventuelle ændringer i naturtypernes
udbredelse. Disse nye data registres i Miljøportalen. Efter dataansvarsaftalen er kommunen
forpligtet at sikre og opdater disse data på Miljøportalen. I forbindelse med naturregistrering er det
standardkrav, at ny viden omkring § 3-arealer indlægges på miljøportalen. I sidste halvdel af 2009
blev naturdatabasen på Miljøportalen gjort tilgængelig, herved kan også nye artsfund registreres,
herunder bl.a. de strengt beskyttede bilag IV arter.
For at sikre en ensartet sagsbehandling på naturområdet findes der i kvalitetshåndbogen
procedurer der skal sikre dette.

Naturforvaltning – Fredning, naturovervågning og naturpleje
Fredninger
Porsemosen
Revision af fredning for Porsemosen blev endelig afgjort af Naturklagenævnet den 13. maj 2009. I
forbindelse med afgørelsen skulle kommunen udbetale erstatning. Høje-Taastrup Kommunes andel
af fredningserstatningerne udgjorde knapt 215.000 kr. Fredningen indeholder bl.a. et krav om, at
der udarbejdes en samlet plejeplan for området. Plejemyndigheden er Høje-Taastrup og Egedal
kommuner, da Porsemosen er beliggende i begge kommuner.
Katrinebjerg Enge og Nybølle Å
I forbindelse med behandling af fredningsforslag for Katrinebjerg Enge og Nybølle Å vurderede
Naturklagenævnet i april 2009, at forslaget ikke var tilstrækkeligt belyst. Der blev derfor truffet
beslutning om, at fredningsforslaget skal gennemgå en fornyet behandling i fredningsnævnet.
Formålet med fredningen er at beskytte og forbedre de biologiske og landskabelige værdier i
området, herunder sikre overholdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser
samt skabe bedre indsyn over de fredede arealer. I forbindelse med dette arbejde har HøjeTaastrup og Egedal kommuner fået til opgave at foretage en afklaring af hvilke arealer, der er
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Naturpleje
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Kommunen har gennemført naturpleje på et areal i Vasby Mose, hvor der bl.a. vokser den fredede
Melet Kodriver samt Rust-Skæne. Plejen er foretaget henholdsvis i samarbejde med et frivilligt
høslet-laug og en entreprenør.

Foto nr. 11 og 12: Melet kodriver og Rustskæne (foto Malene Fisher) og naturpleje i Vasby
mose
Registrering og overvågning af naturen
I forbindelse med kommunalreformen var en af de nye opgaver, at registrere og opdatere viden
omkring de beskyttede naturtyper – de såkaldte § 3 arealer. Til brug i den fysiske planlægning,
myndighedsbehandling samt konkret naturforvaltning er det nødvendigt med et opdateret kendskab
til de beskyttede naturtyper. Registreringen er dog kun vejledende og der skal i forbindelse med en
konkret sag foretages en vurdering af de faktiske forhold og § 3 arealets udbredelse. Høje-Taastrup
Kommune arbejder for at sikre naturværdierne i et bredt perspektiv (natura 2000 områderne og
”den lille natur” hvor der ikke er statslige krav om beskyttelse) til sikring af både at en artsrig
natur, og et oplevelsesrigt og varieret landskab for borgerne.
Katrinebjerg Enge og Nybølle Å
Der er gennemført en fornyet og opdateret registrering af § 3 arealer indenfor Katrinebjerg Enge og
Nybølle Å fredningsforslaget. Denne viden skal bruges dels i forbindelse med afgrænsning af
fredningsforslaget og dels i det efterfølgende arbejde med udarbejdelse af en plejeplan der skal
sikre naturforvaltningen. Der blev registreret 73 naturområder med et samlet areal på 45 ha i det
72 ha store undersøgelsesområde. 75 % af de registrerede arealer er mose. Naturområderne har
overvejende ringe naturtilstand, hvilket skyldes manglende drift eller pleje. For at øge områdernes
naturkvalitet er det derfor nødvendigt med en målrettet plejeindsats.
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Foto nr.13, 14 og 15: Græsset eng- og mosearea juli 2009. Alm. Blærerod. Nyforvandlet
guldsmed

Vasby Mose - Natura 2000 område
Der er blevet gennemført undersøger af to delområder i Vasby Mose. Undersøgelsen har haft til
formål at give kommunen et bedre kendskab og supplerende viden om de naturværdier og
potentialer, der findes i området. Vasby Mose er et af de 243 Natura 2000 områder der er udpeget
på landsplan, og som der er særlige forpligtelser overfor med hensyn til pleje. Undersøgelsen har
givet en værdifuldt viden til det videre arbejde med udmøntning af de statslige krav til den
kommende kommunale naturplejeplan for Vasby mose, som kommunen skal udarbejde på grundlag
af statens overordnede plan.
Hedeland
I forbindelse med en naturvandring i Hedeland arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i
juni måned, blev en lysåben og artsrig våd eng besøgt. Her blev der bl.a. fundet fem fredede
orkidéearter. Orkidéen Ægbladet Fliglæbe blev genfundet efter nogle års fravær.

Foto nr. 16 og 17: Kødfarvet gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe
Fugleovervågning i Porsemosen
Posemosen i Høje-Taastrup og Egedal kommuner er med sine ca. 100 ha en af områdets største
sammenhængende naturområder. Mosen er et betydningsfuldt kerneområde for dyr og planter og
udgør et vigtigt landskabeligt forbindelsesled til andre af regionens grønne områder bla. Vestskoven
og Natura 2000 områderne Vasby og Sengeløse moser. Som led i en løbende overvågning for at
følge naturens tilstand og dens udvikling, har Egedal og Høje-Taastrup kommuner igen i 2009
gennemført en fugleovervågning og vurderet plejebehovet. Det fremhæves at kun få lokaliteter på
den københavnske Vestegn, kan fremvise en tilsvarende varieret fuglefauna. Foruden at rumme en
særdeles varieret småfuglefauna, finders der også ynglende bestande af rørhøg, pungmejse,
sivsanger samt et stort antal ynglende vandrikse og en tæt bestand af nattergal.
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Figur nr. 3. Den blå streg afgrænser Posemosen og det undersøgte område.

Endvidere har Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Egedal Kommune søgt om at få del i
statslige landdistriktsmidler til udarbejdelse af en plejeplan for det fredede moseområde. Desværre
blev der ikke bevilget midler i første omgang, men ansøgningen videreføres til næste
ansøgningsrunde.
Målopfyldelse for plejeplaner
For 2009 var det planlagt, at få udarbejdet og gennemført plejeplaner for Vasby Mose, Sengeløse
Mose og Maglemosen. I kraft af at det statslige indsatsprogram for vand- og naturplanerne har
været forsinket, har det ikke været formålstjenligt at iværksætte arbejdet, da disse krav vil få så
væsentlig en betydning for hvilke virkemidler og plejetiltag, der skal iværksættes. Arbejdet med
plejeplan for Maglemosen er påbegyndt, men har måttet udsættes på grund af andre lovbundne
opgaver.
Det fremgår af fredningskendelserne, at plejemyndigheden er pålagt Høje-Taastrup Kommune og
kommunen skal udarbejde plejeplanerne. Der er ikke angivet en frist for hvornår plejeplanerne skal
ligge færdig. Kommunen kan gennemføre plejeforanstaltninger på fredede, ikke statsejede arealer,
når dette tjener til opnåelse af formålet med fredningen og ikke strider mod
fredningsbestemmelserne. Plejen skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller
tab for ejer eller bruger. Kommunen skal for de arealer, der ønskes plejet, udarbejde en plejeplan.
Bjørneklo
Kommunen vedtog i sensommeren 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
Bjørneklo udgør en trussel mod naturen, da dens store blade overskygger al anden vegetation.
2009 har været første år, hvor lodsejere med bjørneklo på ejendommen har haft pligt til at gøre en
aktiv indsats for at bekæmpe arten.
Der er foregået et aktivt samarbejde med Miljø og Energicentret, Driftsbyen og kommunen i
forbindelse med arbejdet omkring rådgivning, tilsyn og bekæmpelse af bjørneklo. Der er i 2009
blevet gennemført flere aktiviteter bl.a. direkte rådgivning om bekæmpelsesmetoder til de
lodsejere, der har ønsket det, afholdt offentlige arrangementer med inddragelse af borgerne og
foreninger, hvor målet har været at bekæmpe bjørneklo på større arealer. Via avisartikler har
borgerne fået formidlet viden om nødvendigheden af bekæmpelse af bjørneklo. Kommunen har i
forbindelse med indsatsplanen ført tilsyn med, at de enkelte ejere har foretager en effektiv
bekæmpelse af bjørnekloen. 2009 har været første sæson, hvor grundejer har været pålagt at
bekæmpe bjørneklo, derfor har vægten primært været lagt på rådgivning og formidling, og der er
således ikke givet nogen påbud.
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Der er endvidere foregået en løbende opdatering af viden og indsamling af data om hvor
bjørnekloen findes i kommunen. Der har været arbejdet på at lave en løsning til kommunens
hjemmeside, hvor borgerne kan få oplysninger om hvor der findes bjørneklo. Der har været en
teknisk problemstilling, der ser ud til nu at kunne findes en løsning på, så et kort kan blive gjort
tilgængeligt.
Agenda 21 rådet
Der blev i 2007 besluttet at nedsætte et Agenda 21 råd. Rådet består af repræsentanter fra bl.a.
interesseorganisationer på natur- og miljøområdet, grundejerforeninger, skovdistriktet og
Kroppedal museum, samt kommunen. Rådets formål er at arbejde for en bæredygtig udvikling og
miljøvenlig adfærd i kommunen. Natur, friluftsliv og miljømæssige aspekter er centrale emner, men
også sundhedsmæssige- og sociale aspekter indgår.
Der har i 2009 været afholdt 3 møder samt gennemført to besigtigelser til henholdsvis et område
for skovrejsning i Roskilde Kommune og en inspirationstur til Vestforbrænding I/S. Der har desuden
været nedsat en ad hoc gruppe der har udarbejdet en indstilling til nedsættelse af et skovråd, som
etableres i starten af 2010.

