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A. ANSØGER OG EJERFORHOLD
Ansøger
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.
Malervej 7A
DK - 2630 Taastrup
Telefon: +45 4355 3010
Ansøgning udarbejdet af
Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København
Kontaktperson: Karl Erik Hansen
Telefon: +45 5161 8710
Virksomhed
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.
Malervej 7A
DK - 2630 Taastrup
Matrikel nr.: 4a
CVR nr.: 13057117
P-nummer: Tildeles senere
Kontaktperson: Direktør Rudi Bjerregaard
Malervej 7A
DK - 2630 Taastrup
Telefon: +45 4355 3012
E-mail: Rudi.Bjerregaard@htf.dk
Ejendommens ejer
Danbyg Ejendomme II A/S
Ejby Industrivej 38
DK-2600 Glostrup
Telefon: +45 4333 8000
CVR nr.: 21525413

B. VIRKSOMHEDENS ART
B.1

Virksomhedens listebetegnelse
Virksomheden er miljøgodkendelsespligtig i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 13.12.2006
om godkendelse af listevirksomheder. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelsens listepunkt
G201: "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW".

B.2

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
Fjernvarmeforsyningen i Høje Taastrup står overfor en række udbygninger som følge af den almindelige byudvikling samt i forbindelse med planerne om konvertering af naturgasområder til
fjernvarme. I den sammenhæng har VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) i samarbejde
med Høje Taastrup Fjernvarme revurderet den fremtidige forsyningsstruktur i Høje Taastrups
Fjernvarmes fjernvarmesystem.
I forbindelse med dette arbejde ansøges hermed om miljøgodkendelse og byggetilladelse for en
ny spids- og reservelastcentral med en samlet indfyret effekt på 48,4 MW, herunder tilladelse til
at anvende gas.
Varmecentralen Helgeshøj planlægges opført som et nyt anlæg i en eksisterende ejendom på
adressen Hørskætten 22-24, 2630 Taastrup. Området er dækket af Kommuneplan 2010 for Høje

1

ANSØGNING

2

Taastrup samt Byplanvedtægt 1-10, der udlægger området til erhverv og lettere industri. Området er således i dag bebygget og anvendes til erhverv og industri.
Det gasfyrede kedelanlæg planlægges installeret i et afgrænset rum på ca. 784 m 2 i en eksisterende lagerbygning, som ejes af Danbyg Ejendomme. Ved fuld udbygning vil kedelrummet indeholde 3 kedler á 15 MW med tilhørende trykholdeanlæg, pumpeanlæg, el-tavlerum og ventilation.
Med en virkningsgrad på 93 % vil den samlede indfyrede ved fuld udbygning således være 48,4
MW.
Kedelrummet og varmecentralen disponeres for, at der senere, hvis behovet opstår, kan omstilles til fyring med gasolie eller bioolie. Denne ansøgning omfatter ikke en evt. tilladelse til at anvende gasolie eller bioolie som brændsel, idet en sådan ansøgning vil blive udarbejdet senere,
hvis behovet opstår.
Projektet er en varig ombygning, og er dermed permanent.

C. VIRKSOMHEDENS ETABLERING
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet selskab, som blev etableret i 1992 ved en
fusion mellem det forbrugerejede Taastrup Varmeværk A.m.b.a. og den kommunale varmeforsyning i Høje-Taastrup. Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene, og det er planen, at kedelcentralen ved Hørskætten udbygges i takt med, at følgende 3
mindre varmecentraler nedlægges:
x
Taastrupgård Varmecentral, Taastrupgårdsvej 7, 2630 Taastrup (7MW)
x
Gadevang varmecentral, Saven D5 Høje Taastrup, 2630 Taastrup (13MW)
x
Gadehavegård Varmecentral, Øtoftegårdsvej 6, 2630 Taastrup (10MW)
VEKS's lejeaftaler med Taastrupgård, Gadevang og Gadehavegård løber til udgangen af 2021,
men det vurderes, at udlejer kan være interesseret i at afslutte lejemålene tidligere.
C.1

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
Varmecentralen etableres i en eksisterende bygning, som ejes af Danbyg Ejendomme. Ved overtagelse af lejemålet er det lejede rum etableret med afgrænsende vægge, vask, toilet, bruserum
og køkken. Det ansøgte projekt kræver derudover nogle bygningsmæssige udvidelse og ændringer.
Etablering af varmecentralen kræver bygningsmæssige udvidelser som vedrører:
x
Etablering skorsten ved bygningens nordvestlige hjørne
Etableringen kræver bygningsmæssige ændringer som vedrører:
x
Etablering af gulvafløb samt kloakafløb
x
Etablering af fundament til kedler og pumper
x
Etablering af fundament til olietanke samt oliepåfyldningsplads og olieudskiller (etableres
senere ved evt. omstilling til olie el. bioolie, ikke omfattet af ansøgningen)

C.2

Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start
af virksomhedens drift
Ovennævnte bygningsmæssige udvidelser og ændringer forventes igangsat i medio 2012 og afsluttet ultimo 2012. Varmecentralen forventes idriftsat ultimo 2012.

D. VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID
D.1

Oversigtsplan
Varmecentralen Helgeshøj opføres i ejendommen på matrikel 4a på adressen Hørskætten 22-24,
2630 Taastrup. Ejendommens placering med tilhørende tilkørselsforhold fremgår af bilag 1.
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Redegørelse for lokaliseringsovervejelser
Grunden er placeret i den nordlige del af Taastrup by. Mod nord afgrænses grunden af Holbækmotorvejen og mod syd af Hørskætten. På de øvrige to sider afgrænses grunden af arealer med
erhvervs- og industriejendomme. Nærmeste beboelse er et villaområde på Hørskætten, ca. 400
m sydøst for placeringen af den kommende varmecentral.
Grunden ligger i byzonen syd for Holbækmotorvejen, som i Kommuneplan 2010 for Høje Taastrup Kommune er udlagt til erhvervsområde beregnet til lettere industri. Grunden dækkes desuden af Byplanvedtægterne 1-10, hvor det benævnes som område 1.
Placeringen af varmecentralen er hensigtsmæssig på grund af afstanden til boliger, nærhed til infrastruktur i form af hovedvej og motorvej, og tilslutningsmulighederne til det nye fjernvarmenet
i området samt til den eksisterende naturgasforsyning i området.

D.3

Daglig driftstid
Varmecentralen vil indgå som produktionsanlæg i det Storkøbenhavnske kraftvarmesystem, hvor
det skal fungere som spids- og reservelastcentral. Varmecentralen benyttes derfor udelukkende i
perioder, hvor der er leveringsproblemer på grund af havari på grundlastenheder, behov for
spidslast eller begrænsning af kapacitet i ledningsnettet.
Drift kan således forekomme på alle tidspunkter alle ugens dage inklusiv søn- og helligdage, når
der er et varmebehov, som ikke kan dækkes af anden vej. Den samlede årlige drifttid forventes
at være maksimalt 500 ækvivalente fuldlasttimer, svarende til 22.500 MWh ved fuld udbygning.

D.4

Til- og frakørselsforhold
Tilkørsel til anlægget vil ske fra Hørskætten via Husby Allé eller Roskildevej. Varmecentralen drives til dagligt ubemandet. Start og stop af kedlerne vil blive foretaget fra Høje Taastrup Fjernvarmes eller VEKS's kontrolrum, og der er således kun personale på centralen i forbindelse med
periodiske driftstilsyn og ved evt. reparationer.
Tilsyn sker normalt en til to gange ugentligt, dog hyppigere når varmecentralen er i drift, hvilken
som beskrevet ovenfor forekommer sjældent.
Mht. til eventuelle gener, f.eks. støj i forbindelse med evt. olieleverancer, vil den påregnede drifttid maksimalt give anledning til olieleverancer svarende til maksimalt 50-55 årlige leverancer.

E. VIRSKOMHEDENS INDRETNING
Varmecentralen opføres i ejendommen på matrikel 4a på adressen Hørskætten 22-24, 2630 Taastrup. Ejendommens placering med tilhørende tilkørselsforhold fremgår af bilag 1.
Kedelanlægget planlægges opført i et afgrænset kedelrum på ca. 784 m2 i den eksisterende
ejendom. Kedelrummets placering på den eksisterende ejendom fremgår af bilag 2.
Kedelrummet vil ved fuld udbygning indeholde 3 kedelanlæg med tilhørende trykholdeanlæg,
pumpeanlæg, el-tavlerum og ventilationsrum, samt et omklædningsrum med tilhørende toilet,
bad og køkken. Kedelrummet disponeres samtidig for, at der ved en evt. omstilling til gasoliekedler bioolie kan opstilles to stk. 100 m3 olietanke. Varmecentralens planlagte indretning fremgår af
bilag 3. De væsentligste støjkilder vil være kedler, fjernvarmepumper, skorsten og ventilationsluftindtag og –afkast. Der er ikke i forbindelse med virksomheden vibrationskilder, som påvirker
omgivelserne.
I afløbssystemet er installeret en olieudskiller til fraseparation af oliespild. En oliepåfyldningsplads
etableres senere, hvis behovet for omstilling til gasolie eller bioolie opstår. Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, evt. olieudskillere, tilslutning til offentlig kloak, befæstede arealer og
oliepåfyldningsplads fremgår af bilag 4. Ventilationsindtag og –afkast er ligeledes vist på bilaget.
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Kedelanlægget forsynes med gas fra det eksisterende naturgasledningsnet i området via en nedgravet stikledning til Hørskætten. Derudover etableres 75 m nedgravet fjernvarmestikledning fra
varmecentralen som tilsluttes det nye fjernvarmenet ved Hørskætten. Projekterede gas- og
fjernvarmeledninger er vist på bilag 5.

F.

BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN

F.1

Samlet indfyret effekt og effekten på de enkelte anlæg
Varmecentralen vil ved fuld udbygning bestå af 3 kedler af 15 MW, som udbygges etapevis i forhold til nedlæggelse af Gadevang, Gadehavegård og Taastrupgård. Ved fuld drift vil den samlede
indfyrede effekt være 48,4 MW.

F.2

Brændselstyper, øvrige stoffer og oplagret mængde
Der er tale om et gasfyret kedelanlæg, som senere, hvis behovet opstår, kan omstilles til fyring
med gasolie eller bioolie.
Kedelanlægget forsynes fra det eksisterende naturgasledningsnet i området, og det forventes at
naturgasforbruget ved maksimal last vil være ca. 4.400 m3/time. Med en årlig drifttid på 500 timer forventes årligt naturgasforbrug på ca. 2,2 mio. m3 ved fuld udbygning af centralen.
Ved omstilling til gasolie eller bioolie forventes olieforbruget ved maksimal last at være ca. 4,5
m3/time svarende til ca. 2.400 m3 gasolie eller bioolie årligt. Olien leveres med lastbil og oplagres
i to indendørs olietanke i på hver 100 m3.
Derudover anvendes mindre mængder smøreolie og fedt til den daglige drift.
Vandbehandling vil ske på VEKS's CITY2 vekslerstation, og der vil således ikke ske blødgøring eller pH justering på varmecentralen.
Råvarer, årsforbrug og oplagrede mængder er summeret i tabellen nedenfor.
Råvare
Naturgas
Gasolie*
Bioolie*
Smøreolie og fedt

Årsforbrug
2,2 mio. m3
2.400 m3
2.400 m3
Begrænset

Maksimalt oplag
200 m3
200 m3
Begrænset

Oplagssted
Kedelrum
Kedelrum
Kedelrum

Tabel 1: Råvarer, årsforbrug og oplagrede mængder ved fuld udbygning af centralen. *Der anvendes enten gasolie eller bioolie, og kun hvis der bliver behov for omstilling fra naturgas.

G. FORURENING OG BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER
G.1

Luftforurening
Emissioner fra skorstensafkastet ved drift med kedlerne vil være den eneste kilde til luftbåren
emission. Der forekommer ikke emission af lugt fra varmecentralen. En skorstenshøjde på 20 m
er fastsat på baggrund af spredningsberegninger, som viser at en afkasthøjde på 17 m vil overholde den gældende immissionsgrænseværdi. Spredningsberegningerne for fyring med hhv. naturgas og gasolie/bioolie er udført ifølge Luftvejledningen (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2,
2001). OML-beregningerne er gennemført med nedenstående forudsætninger.
Parameter
Indre diameter af skorsten
Ydre diameter af skorsten
Volumenstrøm (våd)
Røggastemperatur
Generel bygningshøjde

Fyring med gas
1,559 m
1,8 m
13,90 Nm3/s
210 ºC
8,5 m

Tabel 2: Anvendte forudsætninger for OML-beregningerne

Fyring med bioolie/gasolie
1,559 m
1,8 m
15,84 Nm3/s
230 ºC
8,5 m
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Fyring med naturgas
For naturgasfyrede anlæg mellem 120 kW og 5 MW er de vejledende emissionsgrænseværdier:
x
CO: 75 mg/Nm3 v. 10 % ilt, svarende til 123 mg/Nm3 v. 3 % ilt
x
NOX: 65 mg/Nm3 v. 10 % ilt, svarende til 106 mg/Nm3 v. 3 % ilt
Ifølge Luftvejledningen er den nedre brændværdi for naturgas 48,6 MJ/kg. Dermed bliver naturgasforbruget 48,4 MJ/s / 48,6 MJ/kg = 3.585,2 kg/time.
Røggasmængderne vil være (aktuel røggas med 3 % O2, tør):
x
Tør røggas: (203/(21-3)) x 3.585,2 = 40.433 Nm3/time
x
Våd røggas: (2,57 + (205/(21-3)) x 3.585,2 = 50.045 Nm3/time
De maksimale emissioner bliver dermed:
x
CO: (123 x 40.433)/3600 = 1.378,4 mg/s
x
NOX: ½ x (106 x 40.433)/3600 = 597,3 mg/s
Spredningsfaktorer for emissionen fra kedlerne bliver således:
x
CO: 1.378,4/1 = 1.378 m3/s
x
NOX: 597,3/0,125 = 4.778 m3/s
NOX har den største spredningsfaktor, og er dermed dimensionerende for skorstenshøjden, når
der fyres med naturgas.
Det er i OML-beregningen fundet, at en 17 m. høj skorsten giver et maksimalt immissionsbidrag
på 104,85 μg NO2 /m3 i en afstand af 10 m og retning 270 grader. Der er dermed god margen til
den gældende grænseværdi på 125 μg/m3.
Fyring med gasolie eller bioolie
For anlæg mellem 5 kW og 50 MW fyret med gasolie/bioolie er de vejledende emissionsgrænseværdier:
x
CO: 100 mg/Nm3 v. 10 % ilt, svarende til 164 mg/Nm3 v. 3 % ilt
x
NOX: 110 mg/Nm3 v. 10 % ilt, svarende til 180 mg/Nm3 v. 3 % ilt
x
Støv: 30 mg/Nm3 v. 10 % ilt, svarende til 49 mg/Nm3 v. 3 % ilt
Ifølge Luftvejledningen er den nedre brændværdi for gasolie/ bioolie 43 MJ/kg. Olieforbruget beregnes som 48,4 MJ/s / 43 MJ/kg = 4.052,1 kg/ time
Røggasmængderne vil være (aktuel røggas med 3 % O2, tør):
x
Tør røggas: (222/(21-3)) x 4.052,1 = 49.976 Nm3/time
x
Våd røggas: (1,41 + (228/(21-3)) x 4.052,1 = 57.040 Nm3/time
De maksimale emissioner kan bliver dermed:
x
CO: (164 x 49.976)/3600 = 2.272 mg/s
x
NOX: ½ x (180 x 49.976)/3600 = 1.249 mg/s
x
Støv: (49 x 49.976)/3600 = 681 mg/s
Spredningsfaktorer for emissionen fra kedlerne bliver således:
x
CO: 2.272/1 = 2.272 m3/s
x
NOX: 1.249/0,125 = 9.995 m3/s
x
Støv: 681/0,08 = 8.519 m3/s
NOX har den største spredningsfaktor, og er dermed også dimensionerende for skorstenshøjden,
når der fyres med gasolie eller bioolie.
Det er i OML-beregningen fundet, at en 17 m. høj skorsten giver et maksimalt immissionsbidrag
på 99,28 μg NO2 /m3 i en afstand af 10 m og retning 270 grader. Der er dermed god margen til
den gældende grænseværdi på 125 μg/m3.
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Spildevand
Der vil blive afledt spildevand fra nedenstående kilder:
x
Sanitært husspildevand
x
Overfladevand
x
Processpildevand
Sanitært husspildevand fra toilet/bad/køkken og gulvafløb
Der vil blive produceret mindre mængder almindeligt sanitært spildevand fra toilet-/bad- og køkkenfaciliteterne, som ledes direkte til eksisterende offentlig spildevandsledning. Der produceres
også mindre mængder vaskevand fra kedelrummet, som først ledes via gulvafløb over olieudskilleren og derefter til den eksisterende offentlige spildevandsledning.
Overfladevand fra tag og befæstede arealer
Regnvand fra tag og befæstede arealer på ejendommen ledes til eksisterende offentlig regnvandsledning. Der ikke være ændringer i mængder eller sammensætning i forhold til i dag.
Processpildevand fra reparationer
Processpildevand forekommer som fjernvarmevand ved aftapninger fra anlægget i forbindelse
med reparationer. Fjernvarmevandet vil have en ledningsevne på ca. 30 μs/cm, en pH-værdi på
ca. 10 og en temperatur på 50-95 oC. Ved større aftapninger spules fjernvarmevandet ned i
gulvafløbene i kedelrummet, hvorved temperaturen reduceres til ca. 50 grader og pH værdien
reduceres til pH 6,5-9, hvorefter det først ledes via gulvafløb over olieudskiller og derefter til den
eksisterende offentlige spildevandsledning. Der forventes årligt at blive afledt ca. 2-5 m3 processpildevand. Afløb og kloakforhold er vist på bilag 4.

G.3

Støj
Området, som varmecentral planlægges opført i, er udlagt til erhverv og lettere industri. Byplanvedtægterne specificerer, at der inden for området ikke må udøves nogen art af virksomhed, som
ved støv, røg, lugt, støj eller rystelser eller ved sit udseende på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for den omliggende bebyggelse.
Centralen skal således overholde Miljøstyrelsens følgende vejledende grænseværdier for støj fra
virksomheder for erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder:
Dag
Tidsrum
Støjgrænse
Mandag - fredag
kl. 07 – 22
60 db (A)
Lørdag
kl. 07 - 22
60 db (A)
Søn- og helligdag
kl. 07 - 22
60 db (A)
Alle dage
kl. 22 - 07
60 db (A)
Tabel 3: Grænseværdier for støj fra virksomheder for erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984). Grænseværdierne er angivet som det Avægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen.

Centralen benyttes udelukkende som spids- og reservelastcentral, og drift kan derfor forekomme
på alle tidspunkter alle ugens dage inklusiv søn- og helligdage, når der er et varmebehov, som
ikke kan dækkes af anden vej. Den årlige drifttid forventes at være ca. 500-1000 drifttimer.
Støj- og vibrationskilder
Støjbidrag til omgivelserne vil forekomme fra følgende kilder:
x
Forbrændingsluftblæser til kedlerne (indendørs)
x
Brændere til kedlerne (indendørs)
x
Fjernvarmepumper (indendørs)
x
Skorsten (udendørs)
x
Ventilationsluftindtag og -afkast (udendørs)
x
Tilsyn i person eller varevogn - sker normalt en til to gange ugentligt, dog hyppigere når
varmecentralen er i drift
x
Olieleverancer i lastbil – der forventes maksimalt 50-55 årlige leverancer.
Der vil ikke forekomme vibrationskilder, som påvirker omgivelserne.
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Planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om støjdæmpende foranstaltninger til overholdelse af
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier som vist i Tabel 3. Følgende støjreducerende tiltag vil
som minimum blive gennemført:
x
Støjbidrag fra varmekedler og pumper reduceres indendørs placering
x
Støjbidrag fra skorsten reduceres ved evt. at montere lyddæmpere eller lignende samt
ved at placere skorstenen på bygningens nordvestlige facade, som vender ud mod motorvejen og bort fra Hørskætten og de tilstødende ejendomme
x
Støjbidrag fra luftindtag og ventilationsriste reduceres ved, at disse monteres, så bygningen selv skærmer i forhold til naboer, dvs. på bygningens nordvestlige facade. Ventilatorerne kan evt. forsynes med lyddæmpere eller lignende.
Virksomheden er placeret i et erhvervs- og industriområde, som i dag allerede er præget af både
let og tung trafik. Tilkørsel til anlægget vil ske fra Hørskætten via Husby Allé eller Roskildevej.
Det vurderes, at trafikstøjen med det angivne omfang ikke vil være kritisk i forhold til støjgrænserne ved naboerne.
G.4

Affald
Fra virksomheden produceres almindeligt husholdningsaffald, som bortskaffes ifølge Høje Taastrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Affald fra smøreolie og fedt til den daglige drift leveres til godkendt modtageanlæg.

G.5

Jord og grundvand
Aktiviteter i forbindelse med en evt. senere brug af gasolie eller bioolie kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Brug af gasolie eller bioolie er som nævnt ovenfor ikke omfattet af
denne ansøgning. I tilfælde af omstilling til gasolie eller bioolie forventes der at blive truffet følgende foranstaltninger for at beskytte jord og grundvand.
Virksomhedens indretning disponeres for etablering af to stk. olietanke til opbevaring af gasolie
eller bioolie ved en evt. senere omstilling fra naturgas. Olietankene vil være dobbeltvæggede for
at forebygge lækager. Tankene vil desuden blive udstyret med lækageovervågning, således at
der ved lækage af enten den inderste eller yderste tankvæg gives alarm til Høje Taastrup Fjernvarmes centrale overvågningsanlæg. Under drift fjernovervåges varmecentralen af Høje Taastrup
Fjernvarmes SRO-anlæg. Alarm for kedelinstrumentering herunder udkobling af kedlerne registreres via overvågningsanlægget af driftspersonalet. Begge olietanke vil blive udstyret med niveaumålere, således at afvigelser i de målte mængder i forhold til de beregnede forbrugte
brændselsmængder kan registreres.
Tankene vil blive installeret indendørs, og vil således ikke kunne ses fra påfyldningspladsen. Tankene vil derfor blive udstyret med overfyldningssikring med alarm til påfyldningsplads.
Oliepåfyldning vil ske på en dertil indrettet befæstet påfyldningsplads med afløb til olieudskiller.
Påfyldningspladsen vil have en betonbelægning med fald ind mod afløb, og vil have dimensionerne 6m x 6m. Olieudskilleren vil være af typen koalescensudskiller med udvidet olielager og flydelukke, og vil have en kapacitet på 3 l/s samt et olielagervolumen på 1000 liter.
Hvis tankanlægget med tilhørende olietanke, påfyldningsplads og olieuskiller vil bliver etableret,
vil dette ske i henhold til olietankbekendtgørelsen § 4, stk. 2, punkt 2.
Eventuelle nedgravede olierør udføres i henhold til olietankbekendtgørelsen bilag 2, varmforsinket stålrør, eller bilag 8, integrale dobbeltvægrør, f.eks. type "Environ". De nedgravede rør udføres endvidere således at korrosion begrænses. Overjordiske rør placeres således, at der ikke er
risiko for påkørsel eller lignende, der i givet fald kunne skade rørene.

Figur 1: Placering af ejendommen på Hørskætten 22-24, 2630 Taastrup, matrikel 4a samt tilkørselsforhold (Webkort.regionsjaelland.dk)
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