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Ikke krav om miljøvurdering ved etablering af Læringshus NærHeden
Christensen & co har på vegne af bygherre, Høje-Taastrup Kommune, Center for Ejendomme
og Intern Service (CEIS) anmeldt opførelse af Læringshus NærHeden, som omfatter en
folkeskole med 5 spor, daginstitution, udearealer, parkering i terræn og i konstruktion,
sportshal, tagterrasser og solceller. Læringshuset skal placeres på matr.nr. 1pr Kallerup Gde.,
Hedehusene, Hedesvinget 4/Sejlbjerg Allé 7, 2640 Hedehusene.
Etablering af Læringshus NærHeden er anmeldt i henhold til miljøvurderingsloven1, fordi
projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10b om anlægsarbejder i byzoner.
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune vurderer at det ansøgte projekt kan gennemføres uden
miljøkonsekvensvurdering (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.
Miljøscreening
Høje-Taastrup Kommune har på baggrund af de tilgængelige oplysninger om projektet
vurderet projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den
potentielle indvirkning på miljøet jf. bilag 6 i miljøvurderingsloven.
Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at projektet gennemføres som forlagt for
kommunen og på baggrund af de plan- og miljømæssige forhold, der er gældende på
screeningstidspunktet.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at Læringshuset ikke vil give en væsentlig påvirkning af
miljøet. I anlægsfasen må dog forventes en mindre påvirkning for de omkringboende i form af
trafik, støj og støv fra byggeriet. Påvirkningen vil være af begrænset varighed og forventes
ikke at blive væsentlig.
Tilkørsel til området sker pt fra Brandhøjgårdsvej, Stenbuen Sejlbjerg Allé. Kommunen
planlægger at bygge en bro over banen, så man i fremtiden vil kunne ankomme fra
Hovedgaden via Hedevolden og den kommende vej Skolebakken.
Sydøst for området ligger en beskyttet sø med omkringliggende mose. Søen er potentielt
levested for bilag IV-arter og beskyttet i henhold til Habitatdirektivet2. Høje Taastrup
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Kommune vurderer, at den beskyttede sø med omkringliggende mose og levevilkår for bilag
IV-arterne ikke vil blive påvirket af opførelsen af Læringshuset.
Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at
gennemføre en ny miljøscreening efter miljøvurderingsloven, hvor der skal tages stilling til om
det ændrede projekt kræver en miljøkonsekvensvurdering.
Trafikale forhold i NærHeden generelt behandles i forbindelse med miljøvurdering af broen
over Vestbanen.
Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det ansøgte ikke kræver miljøkonsekvensvurdering kan se på kommunens
hjemmeside www.htk.dk fra 11.07.2018 til udløb af klagefristen 08.08.2018.
Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til miljømedarbejder Laura H.
Jessen på telefon 43 59 12 17 eller tmc@htk.dk.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om, at Læringshus NærHeden kan etableres uden en miljøkonsekvensvurdering, er
ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en
miljøkonsekvensvurdering, inden kommunen kan behandle og give de fornødne tilladelser.

Med venlig hilsen
Laura H. Jessen
Miljømedarbejder

Kopi til
Afgørelsen er sendt med kopi til
NærHeden P/S, att.: Lene Madsen, lma@naerheden.dk
Høje-Taastrup Kommune, CEIS, att.: Jette Kyung Hansen, jettehanse@htk.dk
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du
kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige om kommunen har haft ret til at
træffe afgørelsen, 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 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, 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 almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. 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.
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NOTAT

Skema til anmeldelse og vurdering af konkrete projekter omfattet af miljøvurderingsloven (VVM-screening)
Vejledning om ansøgning af projekter omfattet af miljøvurderingsloven1
Bygherrens ansøgning om projekter på land skal ske ved anvendelse af nedenstående ansøgningsskema, der indsendes digitalt, jf. § 4 i bekendtgørelsen om
samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening2. Såfremt Høje-Taastrup Kommune er myndighed for det ansøgte projekt, sendes ansøgningsskemaet til Teknikog Miljøcentret til tmc@htk.dk
Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21.
Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede
foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for de sager, der
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i
skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem
præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne ”rød/gul/grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed
være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke
besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved angivelse af urigtige oplysninger til en offentlig
myndighed.
Høje-Taastrup Kommunes vurdering
Høje-Taastrup Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en
væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.htk.dk og kan påklages i 4 uger.
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Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Sagsbehandler

Doknr.

Sagsnr.

Basisoplysninger

Udfyldes af ansøger

Projektbeskrivelse (kan vedlægges).

Læringshus Nærheden: Projektet omfatter:

Ny folkeskole med 5 spor

Ny daginstitution

Udearealer

Parkering i terræn

Parkering i konstruktion

Ny sportshal

Tagterrasser

Solceller

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre.

Høje Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630
Tel: 43 59 10 00, mail: kommune@htk.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson.

Høje Taastrup Kommune, CEIS,
Jette Kyung Hansen
Tel: 24 78 84 32, mail: JetteHanse@htk.dk

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.

Matrikel nr. 1pr Kallerup Gde., Hedehusene
Sejlbjerg, Høje Taastrup Kommune

Projektet berører følgende kommune eller kommuner
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet
er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø
kan tænkes påvirket af projektet).

Høje Taastrup Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000.
Målestok angives.

Se bilag 1
Nærheden oversigtskort (1:5000 A4)

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog
ikke for strækningsanlæg).

Se bilag 2
Situationsplan (1:1000 A3)

Forholdet til VVM reglerne

Ja

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering
af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM)?

Nej
x

x

Kommunens vurdering

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.
Angiv punktet på bilag 1:
Projektet omfatter anlægsarbejder i byzoner
herunder parkeringspladser. Det hører under
punkt 10b på bekendtgørelsens bilag 2 og skal
screenes, da det ikke på forhånd kan
udelukkes, at projektet kan være til skade for
miljøet.
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(udfyldes kun, hvis der er bemærkninger)

Projektets karakteristika

Kommunens vurdering

Udfyldes af ansøger

(udfyldes kun, hvis der er bemærkninger)

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som
projektet omfatter angives navn og adresse på de eller
den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav.

-

Ikke relevant

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.

-

Ca. 6.000m2 bebygget bygnings areal
Ca. 5.500m2 nye arealer befæstes med asfalt, grus,
fliser, beton

-

Grundvandsænkning vurderes ikke nødvendig for
udgravning til kælder. Geotekniske rapport modtages uge
17.
Projekts grundareal 12.385 m2 (matr. 1 pr)
Ca. 6.000m2 bebygget bygnings areal
Ca. 5.500m2 nye befæstede arealer
Bygningsmasse ca. 120.000 m3
Bygningens maksimale højde reelle kote 51.3 – laveste
punkt 29.0 (DVR 90)
Der indgår ikke nedrivning af eksisterende bygninger –
projektet omfatter optagning af eksisterende vejspuns
samt jordarbejder.




Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning.







4.








Er der behov for grundvandssænkning i
forbindelse med projektet og i givet fald hvor
meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller
m²
Projektets bebyggede areal i m²
Projektets nye befæstede areal i m²
Projektets samlede bygningsmasse i m³
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.
Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og
mængde
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb,
søer, hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/år - mm/år

-

-

Almindelige råstoffer fro byggeri, beton, stål, aluminium,
glas, træ, plastik (pvc fri) og coatings.
Normalt vandforbrug for byggeri.
Normalt affaldskarakteristik for nybyggeri kildesorteres i
fraktioner som anvist af HTK.
Spildevand til renseanlæg udgør primært afløb fra
mandskabsrum og blandestationer for beton, cement og
tyndpuds.
Tagvand og overfladevand udledes med forsinkelse til
Nærhedens allerede anlagte LAR system.
Marts 2019 – august 2021
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5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud
samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag
af råstoffet/produktet i driftsfasen:







Råstoffer omfattet af almindelig skoledrift
Mellemprodukter ikke relevant
Færdigprodukter ikke relevant
Produktionskøkken, baderum mv. Udføres med
vandbesparende tiltag

-

Den produceres ikke farligt affald til ud- eller afledning
Affald er normalt for skole og kildesorteres
Normal spildevandshåndtering skole
Inge spildevand til udledning til naturen.
Tagvand og overfladevand udledes med forsinkelse til
Nærhedens allerede anlagte LAR system.

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vand – mængde i driftsfasen

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i
driftsfasen:





-

Farligt affald
Andet affald
Spildevand til renseanlæg
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø,
hav
Håndtering af regnvand

Projektets karakteristika

Udfyldes af ansøger
Ja

Kommunens vurdering
(udfyldes kun, hvis der er bemærkninger)

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af
selvstændig vandforsyning?

x

8. Er projektet eller dele af anlægget
omfattet af standardvilkår?

x

Skoledrift fremgår ikke af miljøgodkendelsesvejledningen –
betragtes som normalt byggeri & anlæg

9. Vil projektet kunne overholde alle de
angivne standardvilkår?
10. Er projektet eller dele af anlægget
omfattet af BREF-dokumenter?

x

11. Vil projektet kunne overholde de
angivne BREF-dokumenter?
12. Er projektet eller dele af projektet
omfattet af BAT-konklusioner?
13. Vil projektet kunne overholde de
angivne BAT-konklusioner?
14. Er projektet omfattet af en eller
flere af Miljøstyrelsens vejledninger
eller bekendtgørelser om støj eller
eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

x

Indeholder ikke industrielle eller husdyr/levnedsmæssige
industriproduktion

x
x

Gældende MST regler overholdes ift. støj og tidsrum

4

15. Vil anlægsarbejdet kunne
overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer?

x

16. Vil det samlede projekt, når
anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer?

x

17. Er projektet omfattet
Miljøstyrelsens vejledninger, regler og
bekendtgørelser om luftforurening?
18. Vil anlægsarbejdet kunne
overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

x

19. Vil det samlede projekt, når
anlægsarbejdet er udført, kunne
overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

x

De udføres banket eller vibreret spuns langs Sejlbjerg Alle inden
for normkriterierne.

Projektet omfatter Parkeringskælder med eget ventilationsanlæg

x

Såfremt der allerede foreligger
oplysninger om de indvirkninger,
projektet kan forventes at få på miljøet
som følge af den forventede
luftforurening, medsendes disse
oplysninger.
20. Vil projektet give anledning til
støvgener eller øgede støvgener



x

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

-

21. Vil projektet give anledning til
lugtgener eller øgede lugtgener



-

I anlægsperioden vil der være jordhåndtering. Her
udføres nødvendige tiltag for at undgå støvgener ved
vanding og evt. overdækning.
Der vil ikke være støvgener i driftsfasen

x

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

22. Vil anlægget som følge af projektet
have behov for belysning som i aften
og nattetimer vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne

x

-

I anlægsfasen vil der være byggepladsbelysning i
arbejdstiden inden for AT’s retningslinjer.
Udenfor arbejdstid lav belysning til værdisikring.
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I anlægsperioden?
I driftsfasen?

23. Er anlægget omfattet af
risikobekendtgørelsen – jf.
bekendtgørelse om kontrol med
risikoen for større uheld med farlige
stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

Projektets placering

x

Udfyldes af ansøger
Ja

24. Kan projektet rummes inden for
lokalplanens generelle formål?

I driftstiden vil der i lygtetændingstiden være belysning
af adgangsveje på bygningen, herunder åbne terrasser
og udearealer både i terræn og på bygningens udvendige
opholdsarealer på etagerne. Sports faciliteter placeret på
øverste etage (eksempelvis boldbur) vil forsynes med
passende belysning ca. 125-250 lux.

Kommunens vurdering
(udfyldes kun, hvis der er bemærkninger)

Nej

x

Der udfærdiges projektspecifik lokalplan

25. Forudsætter projektet dispensation
fra gældende bygge- og
beskyttelseslinjer?

x

26. Indebærer projektet behov for at
begrænse anvendelsen af naboarealer?

x

27. Vil projektet kunne udgøre en
hindring for anvendelsen af udlagte
råstofområder?

x

28. Er projektet tænkt placeret
indenfor kystnærhedszonen?

x

29. Forudsætter projektet rydning af
skov?

x

Der findes ingen arealer i Høje-Taastrup
Kommune inden for kystnærhedszonen.

(Skov er et bevokset areal med træer,
som danner eller indenfor et rimeligt
tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er
større end ½ ha og mere end 20 m
bredt.)
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30. Vil projektet være i strid med eller
til hinder for realiseringen af en rejst
fredningssag?

x

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste beskyttede naturtype i
henhold til naturbeskyttelseslovens §
3.
32. Er der forekomst af beskyttede
arter og i givet fald hvilke?

100 m

Nærmeste § 3 beskyttede område ligger
sydøst for Sejlbjerg Allé. § 3 området er
en sø med omkringliggende mose.

x

I søen er der i 2011 blevet fundet yngel
af Spidssnudet frø, Butsnudet frø og Lille
vandsalamander. Det er desuden
vurderet, at søen er potentielt levested
for Stor vandsalamander. Spidssnudet
frø og Stor vandsalamander er såkaldte
Bilag IV-arter og beskyttet i henhold til
Habitatdirektivet.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste fredede område.

2,4 km

Der ligger ingen fredede områder i
nærheden af Læringshuset. Nærmeste
fredning er Fløng Kirke, der ligger ca.
2,4 km nordvest for Læringshuset.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste internationale
naturbeskyttelsesområde (Natura
2000-områder, habitatområder,
fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).

5 km

Nærmeste Habitatområde er Vasby Mose
og Sengeløse Mose. Habitatområdet
ligger ca. 5 km nordøst for
Læringshuset.

35. Vil projektet medføre påvirkninger
af overfladevand eller grundvand,
f.eks. i form af udledninger til eller
fysiske ændringer af vandområder eller
grundvandsforekomster?

x

36. Er projektet placeret i et område
med særlige drikkevandinteresser.

37. Er projektet placeret i et område
med registreret jordforurening.

Projektet har en meget lav afledningskoefficient hvorved
regnvand fastholdes i lokalt kredsløb.

x

x

Hele Høje-Taastrup Kommune er i den statslige vandplanlægning
udpeget som ”område med særlige drikkevandsinteresser”
(OSD). Lokalplanområdet er beliggende inden for
indsatsplanområde for Solhøj Kildeplads.
Den vestlige del af området Nærheden er V1/V2 kortlagt.
Der pågår jordmiljøtekniske screeninger af parcel 2.4, til
dokumentation for at der ikke er forurening over
afskæringskriteriet.
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En mindre del af området til
Læringshuset er V1 kortlagt. Den
resterende del er V2 kortlagt.

38. Er projektet placeret i et område,
der i kommuneplanen er udpeget som
område med risiko for
oversvømmelse?

x

39. Er projektet placeret i et område,
der jf. oversvømmelsesloven, er
udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?

x

40. Er der andre lignende anlæg eller
aktiviteter i området, der sammen med
det ansøgte må forventes at kunne
medføre en øget samlet påvirkning af
miljøet (kumulative forhold)?

x

41. Vil den forventede miljøpåvirkning
kunne berøre nabolande?

x

42. En beskrivelse af de tilpasninger,
ansøger har foretaget af projektet
inden ansøgningen blev indsendt og de
påtænkte foranstaltninger med henblik
på at undgå, forebygge, begrænse
eller kompensere for væsentlige
skadelige virkninger for miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato:___23.04.2018________________________

Bygherre/anmelder:___Thomas Nørgaard CCO Arkitekter________________________________________
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