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Afgørelse: Ikke pligt til miljøkonsekvensvurdering til Dansk Retursystems anlæg på
Bredebjergvej 10, 2630 Taastrup
Dansk Retursystems anlæg er anmeldt i henhold til miljøvurderingsloven1, fordi projektet er
omfattet af lovens bilag 2, punkt 11b om anlæg til bortskaffelse af affald.
En uddybende beskrivelse af anlægget findes i miljøgodkendelsen dateret den 23. marts
2020.
Afgørelse efter miljøvurderingsloven
Kommunen vurderer at det ansøgte projekt kan etableres og drives uden væsentlige miljøpåvirkninger. Derfor kan projektet gennemføres uden miljøkonsekvensvurdering (tidligere VVM).
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.
Afgørelsen er begrundet med, at det anmeldte projekt ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger jf. kriterierne i miljøvurderingsloves bilag 6.
Screening
Høje-Taastrup Kommune på baggrund af de fremsendte oplysninger2 om projektet vurderet
projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentielle
indvirkning på miljøet jf. bilag 6 i miljøvurderingsloven. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Høje-Taastrup Kommune i det samlede ansøgningsmateriale og på baggrund af de planmæssige og miljømæssige forudsætninger, som er
gældende på screeningstidspunktet.
I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende:
Støj og trafik
De aktiviteter, som vil kunne frembringe støj er placeret indendørs og vurderes derfor ikke at
give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. I øvrigt er der foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Beregningerne viser, at støjbidraget fra anlægget
vil være under de vejledende grænseværdier.
Der forventes øget trafik grundet til- og frakørsel til anlægget. Tung trafik til og fra anlægget
kommer til at foregå via Bredebjergvej. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at tilkørselsforholdende til anlægget er egnede, og det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning fra den øgede trafik.
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I anlægs- og opstartsperioden vil der være øget transportaktivitet til og fra anlægget der kan
give anledning til en øget støjpåvirkning. Denne påvirkning vurderes at være af begrænset
varighed og dermed ikke væsentlig.
Vibrationer
På anlægget vil der forekomme vibrationsfremkaldende aktiviteter. Aktiviteterne foregår indendørs, og forventes ikke at give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.
Lys og lugt
Anlægget forventes ikke at give anledning til gener fra hverken belysning eller i form af lugt,
hvorfor der ikke forventes en væsentlig miljøpåvirkning.
Grundvand
Hele Høje-Taastrup Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser.
Anlægget har ikke aktiviteter, der giver anledning til en potentiel påvirkning af grundvandet.
Spildevand og overfladevand
Anlægget er placeret i et separatkloakeret område. Anlægget er tilpasset, således, at spildevand og overfladevand ikke forventes at give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.
Natur og beskyttet dige
På ejendommen findes et regnvandsbassin, der er beskyttet jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven3
samt et beskyttet dige. Anlægget placeret således, at det ikke vil påvirke regnvandsbassinet
eller diget. Dermed forventes der ikke en miljøpåvirkning af hverken regnvandsbassinet eller
diget.
Kumulative effekter
Området, hvor anlægget placeres er under udvikling. Kommunen vurderer, at området kan
bære den øgede aktivitet, hvorfor de kumulative effekter ikke vurderes at være væsentlige.
Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny screening efter miljøvurderingsloven, hvor der skal tages stilling til om det ændrede projekt kræver en miljøkonsekvensvurdering.
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag IV-arter4. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller påvirke bilag IV-arter
Natura 2000
De nærmeste Natura2000 områder er Sengeløse-Vasby Moser, der ligger ca. 4,5 km nord for
virksomheden og Roskilde Fjord, der ligger ca. 8,7 km vest for.
Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at virksomhedens drift sammenholdt med den
store afstand til områderne, ikke vil påvirke Natura2000-områderne. Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura2000-områderne
under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.
Bilag IV-arter
Syd for ejendommen ligger tre vandhuller i en afstand af hhv. 210, 320 og 370 meter. I det
nordlige vandhul yngler bl.a. Stor Vandsalamander, der er en bilag IV-art og dermed omfattet
af habitatbekendtgørelsen. De to sydlige vandhuller er anlagt i vinteren 2017/2018 som erstatning for to vandhuller, der blev nedlagt. Det ene af disse vandhuller lå på Dansk RetursyLBK nr. 240 af 13/03/2019 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
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stems areal. Der er etableret et 1,4 ha stort naturområde i forbindelse med de tre vandhuller.
Desuden etableres et permanent paddehegn i nordgrænsen af naturområdet op mod virksomhederne mod nord. Det er kommunens vurdering, at den økologiske funktionalitet for Stor
Vandsalamander kan opretholdes i området, og at etableringen af Dansk Retursystem A/S således ikke vil påvirke bilag IV-arter i området negativt.
Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det ansøgte ikke kræver miljøkonsekvensvurdering kan se på kommunens
hjemmeside www.htk.dk fra 23.03.2020 til udløb af klagefristen 27.04.2020.
Ansøger, naboer eller andre kan få yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse til miljømedarbejder Laura Heron Jessen eller natur- og miljøchef Arne Schøller Larsen på telefon 43
59 12 17 eller tmc@htk.dk.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at den anmeldte etablering af støjvold kan foretages uden en miljøkonsekvensvurdering, er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en
miljøkonsekvensvurdering.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over, om kommunen har haft ret til at træffe en afgørelse og har fulgt de
rigtige procedurer m.m. Du kan også klage over kommunens skøn.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og
1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 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. 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
Laura Heron Jessen
Miljømedarbejder
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