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Ikke krav om miljøvurdering ved etablering af støjvold med uforurenet
overskudsjord ved Sengeløsevej 10
DSV Transport A/S på vegne af grundejer Jack Gertsen ansøgt om tilladelse til tilkørsel af ca.
100.000 m3 uforurenet overskudsjord til etablering af støjvold på landejendommen
Sengeløsevej 10, 2630 Taastrup, matr.nr. 13a Sengeløse By, Sengeløse.
Jordtilførsel til etablering af støjvold er anmeldt i henhold til miljøvurderingsloven1, fordi
projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 11b om anlæg til bortskaffelse af affald.
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 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.
I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forudsætninger:
 Der etableres afværgeforanstaltninger (midlertidigt paddehegn, permanent engstrøg
og ekstra vandhul) for stor vandsalamander, således at yngle- og rasteområder ikke
beskadiges
 Jorden er uforurenet og giver ikke anledning til risiko overfor grundvandet
 Afvanding håndteres jf. vilkår i Vejdirektoratets dispensation fra vejbyggelinjen3
 Støjvolden udformes, således at den bliver integreret i det eksisterende
motorvejslandskab
 Anlægsarbejdet foretages over en periode på maksimalt 12 måneder, således at
miljøpåvirkning fra lastbiler og maskiner begrænses
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.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
2 Anmeldeskema, projektbeskrivelse, ansøgning om landzonetilladelse, korrespondance om
afværgeforanstaltninger for natur mv.
3 Jf. afgørelse til DSV Transport A/S, dateret 5. februar 2018
Sagsbehandler/KS DokLøbenr.
Sagsløbenr.
LauraJe/ArneLar
77448/18
18/5423
1

Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det ansøgte ikke kræver miljøkonsekvensvurdering kan se på kommunens
hjemmeside www.htk.dk fra 23.05.2018 til udløb af klagefristen 20.05.2018.
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, inden kommunen kan behandle og give de
fornødne tilladelser.

Med venlig hilsen
Laura Heron Jessen
Miljømedarbejder

Kopi til
Afgørelsen er sendt med kopi til
Jack Gert Larsen, Sengeløsevej 10, 2630 Taastrup, jack@larsen.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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Skema til anmeldelse af projekter omfattet af bekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Teknik- og Miljøcentret

Vejledning til ansøger
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.

Basisoplysninger

Udfyldes af anmelder

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Er vedlagt.

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på byg-

DSV Transport A/S
Gammel Marbjergvej 17
DK-4000 Roskilde
www.dsvtransport.dk
+45 47 52 47 00

herre

Kommunens bemærkninger

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på kontakt-person

Thomas H. Larsen
Gammel Marbjergvej 17
DK-4000 Roskilde
thl@dsvtransport.dk
+45 47 58 15 81

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Sengeløsevej 10, 2630 Tåstrup, matrikel 13a, Sengeløse By, Sengeløse.

Projektet berører følgende kommune eller

Anlægget er beliggende i Høje Taastrup Kommune.

kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den
eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes på-

Overskudsjorden der indbygges i støjvolden tilkøres fra andre kommuner på
Sjælland.

virket af projektet)

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Måle-

1:50000 I A4.

stok angives

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000

Målestok angives: 1:5000 i A3. Findes som en del af projektbeskrivelsen.

med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Forholdet til VVM reglerne
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse

Ja

Nej
x

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.
Angiv punktet på bilag 1

2

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

x

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
VVM-bekendtgørelsens definition af ”affald”
følger affaldsdirektivet
(75/442/EEC som ændret ved 91/156/EEC),
hvor affald forstås som
”Enhver substans eller objekt omfattet af
kategorierne i (affaldsdirektivets) bilag 1,
som indehaveren skaffer sig af med, agter at
skaffe sig af med eller bliver pålagt at skaffe
sig af med.”
Af Miljøministeriets vejledning af 12. marts
2009 om VVM i planloven fremgår det, at
begrebet ”bortskaffelse” også omfatter nyttiggørelse.
Jord, som nyttiggøres i en støjvold, bliver
derfor bortskaffet.
Støjvolden er derfor et anlæg til bortskaffelse
af affald og derfor omfattet af bilag 2, punkt
11 b.

Projektets karakteristika

Udfyldes af anmelder

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer,

Jack Gert Larsen
Sengeløsevej 10
2630 Tåstrup
matrikel 13a, Sengeløse By, Sengeløse.

som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr.
og ejerlav

Kommunens bemærkninger
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2. Arealanvendelse efter projektets realisering
•

Det fremtidige samlede bebyggede areal i
m²

•

Det fremtidige samlede befæstede areal i

Uændret.

-

m²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
•

Er der behov for grundvandssænkning i
forbindelse med projektet og i givet fald

Nej

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

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
•

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og
mængde

•

Vand - mængde i anlægsperioden

•

Affaldstype og mængder i anlægsperioden

•

Spildevand - mængde og type i anlægspe-

•

Håndtering af regnvand i anlægsperioden

•

Anlægsperioden angivet som mm/år -

rioden

Ca. 22.000 m2
Støjvolden vil variere i højde over eksisterende terræn fra ca. 6,5 meter i
støjvoldens østlige del til ca. 9 meter meter i den vestlige del.

Der skal samlet anvendes ca. 100.000 m³ overskudsjord til opbygning af
støjvolden.
Der er ikke yderligere behov for råstoffer i driftsfasen.
Regnvand vil enten nedsive eller blive håndteret i eksisterende regnvandssystemer.
Anlægsperioden vil være så snart som muligt og ca. 10 måneder frem alt
afhængig af vejrforholdene.

mm/år
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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 – type og mængde i driftsfasen

•

Mellemprodukter – type og mængde i

•

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen

•

Vand – mængde i driftsfasen

Den tilkørte overskudsjord vil blive anvendt til opbygning af støjvolden umiddelbart efter modtagelsen. Der kan være mellemdeponering af muldjord til
senere afdækning af støjvolden. Der kan også være mellemdeponering af
grus o.a. rene materialer til vedligeholdelse og etablering af eventuel kørevej. Derudover vil der ikke blive etableret mellemdepot eller ske anden opbevaring af materialer.

driftsfasen

6. Affaldstype og mængder, som følge af pro-

Ikke relevant.

jektet i driftsfasen:
•

Farligt affald

•

Andet affald

•

Spildevand til renseanlæg

•

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav

•

Håndtering af regnvand

Projektets karakteristika

Udfyldes af anmelder
Ja

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af
selvstændig vandforsyning

x

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

x

9. Vil anlægget kunne overholde alle de
angivne standardvilkår

Kommunens bemærkninger

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10.

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne
overholdes.
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10. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af BREF-dokumenter.

x

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke

11. Vil anlægget kunne overholde de
angivne BREF-dokumenter

12. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af BAT-konklusioner.

vil kunne overholdes.

x

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil

13. Vil anlægget kunne overholde de
angivne BAT-konklusioner

14. Er projektet omfattet af en eller
flere af Miljøstyrelsens vejledninger
eller bekendtgørelser om støj.

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

kunne overholdes.

x

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser..
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde
de vejledende grænseværdier for støj
og vibrationer – jf. ovenfor.

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

x

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde
de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor.

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
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Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening – jf. ovenfor.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
•
•

Erfaringer viser, at større jordarbejder kan medfører støvgener for de
omkringboende. Ved dette anlægsarbejde vil det med vanding blive
sikret, at der ikke forekommer væsentlige støvgener.
I driftsfasen vil der ikke forekomme støvgener.
x

Anlægsperioden eller driftsperioden omfatter ikke processer, som
giver lugtgener.

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 anlægsperioden
I driftsfasen

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
•
•

skridelsen.

x

I anlægsperioden
I driftsfasen

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om
kontrol med risikoen for større uheld
med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006

x
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Projektets placering

Udfyldes af anmelder
Ja

Nej

24. Forudsætter projektet dispensation
fra eller ændring af den gældende lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation
fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer.

x

x

Etableringen af støjvolden kræver en dispensation fra vejbyggelinjen
som afkastes af Holbækmotorvejen. Vejdirektoratet har givet denne
dispensation.

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
(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.).

x

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.

Kommunens bemærkninger

Der er ikke kendte forekomster af råstoffer.

6,5 meter.
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32. Rummer § 3 området beskyttede
arter og i givet fald hvilke.

x

Stor og lille vandsalamander jf. Padderegistrering i Høje-Tåstrup
Kommune 2011. Udarbejdet af AGLAJA for Høje-Tåstrup kommune,
oktober 2011.

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

Ca. 1,4 km. Arealerne omkring Høje Tåstrup Kirke.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste Habitatområde (Natura 2000
områder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).

C a. 2,5 km. Vasby Mose og Sengeløse Mose.

35. Vil det samlede anlæg som følge af
projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.

x

Der anvendes kun ren overskudsjord til indbygning i støjvolden.

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

x

Der kan kun anvendes ren overskudsjord, hvorfor der antageligt ikke
vil være fare for forurening af grundvandet.

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

x

38. 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

39. Vil den forventede miljøpåvirkning
kunne berøre nabolande.

x
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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.

Påvirkningen vil i anlægsfasen hovedsagelig bestå af støv og støj.
Støvgenerne vil blive minimeret ved vanding, og støjgenerne
vurderes ikke at være mærkbare, set i sammenhæng med støjen fra
Hol- bækmotorvejen.
I anlægsperioden skal der træffes de fornødne foranstaltninger for at
lede både den store og lille vandsalamander udenom anlægsarbejdet.
Dette kan eventuelt ske ved etablering af paddehegn. Derudover må
støjvolden ikke ødelægge den store vandsalamanders yngle- eller
rasteområder. Støjvolden respekterer en fornuftig afstand til søen, er
tilpasset landskabet, og vil senere blive beplantet. Derfor antages, at
både yngle- og rasteområder for den store og den lille
vandsalamander der fortsat vil være tilfredsstillende.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
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