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Etablering af omlastestation på Lervangen 1-3, 2630 Taastrup, er ikke VVM-pligtigt
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om etablering af en omlastestation på Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. Anmeldelsen omhandler etablering af et ressourcecenter til omlastning og sortering af genanvendelige materialer indsamlet fra husholdninger.
Affaldsfraktionerne omfatter papir, pap, plast, metal, glas, dæk, tekstiler, madrasser og fjedermøbler, elektronik og elektriske apparater, stort og småt brændbart storskrald, rent træ
samt kølemøbler med og uden freon. Al affaldet er klassificeret som ikke-farligt affald. Miljøgodkendelsen forventes meddelt efter listepunkt K 212.
Anmeldelsen omfatter etablering af to haller på henholdsvis ca. 1.700 m² og ca. 2.000 m²,
som opføres i to tempi tilpasset de affaldsmængder, der er til rådighed. Når hallen i etape 2
skal opføres, vil det nuværende forbrændingsanlæg blive nedrevet. De to etaper omhandler
ikke en udvidelse af antal affaldsfraktioner, men omfatter alene en udvidelse af affaldsmængder.
I/S Vestforbrænding har anmeldt projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler, idet aktiviteterne er omfattet af bilag 2, punkt 12 b om Anlæg til bortskaffelse af affald. Anmeldelsen
er modtaget den 12. april 2016, og er screenet i forhold til VVM-bekendtgørelse nr. 1832 af
16. december 2015. I/S Vestforbrænding har i den mellemliggende periode fremsendt supplerende oplysninger.
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte projekt kan etableres uden væsentlige
miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Se vedlagte VVMscreening. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for HøjeTaastrup Kommune og på baggrund af de planmæssige og miljømæssige forudsætninger, som
er gældende på screeningstidspunktet.
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 VVMpligtigt. Ansøger, naboer eller andre kan få yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse
til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk.
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Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det anmeldte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort 03.07.2017 på
kommunens hjemmeside www.htk.dk.
Vurdering
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at området ikke er følsomt overfor den anmeldte omlastestation og kommunen forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger. Affaldet består af tørre
fraktioner, der ikke forventes at afgive lugt af betydning, og affaldsfraktionerne forventes ikke
at udgøre en trussel for drikkevandsinteresserne.
Omlastestationen vil give anledning til øget kørsel med tung trafik til og fra Lervangen. Der
forventes ca. 65 kørsler pr. dag på hverdage i tidsrummet 06-22 og ca. 45 kørsler pr. dag i
weekenden i tidsrummet kl. 06-14.
Omlastestationen ligger syd for en række beboelsesejendomme i landzone. Nærmeste bolig
(målt i skel) ligger ca. 135 m fra omlastestationen. Virksomheden har i forhold til støjkrav til
omgivelserne oplyst, at det til stadighed vil blive sikret, at de vejledende støjkrav kan overholdes. Virksomhedens drift, herunder tidspunkt for til- og frakørsler af lastbiler, vil blive tilpasset i takt med at eventuelle rekreative aktiviteter etableres på de omkringliggende områder i Det regionale Fritidsområde.
Konsekvensvurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder/konkrete bilag IV-arter, jf.
Habitatbekendtgørelsen1. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer kan påvirke konkrete bilag IV-arter.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at etablering af omlastestationen ikke er VVM-pligtig, 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.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over VVM-screeningen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over, om kommunen har haft ret til at træffe afgørelsen og har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en
anden afgørelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge
på www.borger.dk og www.virk.dk med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
Høje-Taastrup Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som du kan betale med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrstørrelse m.v. på Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Høje-Taastrup Kommune.
Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig
bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og
Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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Bekendtgørelse nr. 188 af 26.02.2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
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Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.

Med venlig hilsen
Lone Johnsen
Miljømedarbejder

3

