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Side 1

1. Indledning
Udarbejdelsen af Lokalplan 2.32 er omfattet af Miljøvurderingsloven1, som skal sikre, at der
foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planforslagene i
forbindelse med udarbejdelsen af planerne.
Nærværende sammenfattende miljøredegørelse, der er udarbejdet i forbindelse
med offentliggørelsen af de endelige planer, er ligeledes forudsat i miljøvurderingsloven.
Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af
lokalplanen udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som:




beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de
udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
redegør for, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer,
der også har været behandlet, og
beskriver, hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af
planerne.

2. Offentlig høring af planforslagene
Høje-Taastrup Kommune sendte den 6. december 2017 Forslag til lokalplan 2.32 i offentlig
høring. Høringsfristen udløb den 30. januar 2018.
2.1
Resumé og vurdering af høringssvar
Høje-Taastrup Kommune har modtaget i alt 4 høringssvar. Høringssvarene er sammenfattet
og kommenteret i det følgende.
Knud Anker Iversen, Alternativet, Høje-Taastrup
Afsender gør opmærksom på, at grundet nybyggeriets nærhed til stationen forventes en del
af stedets brugere at benytte offentlig transport. Det fremgår ikke, hvorledes dette
indtænkes. F.eks. selvkørende elbus, individuel transport fra stationen på f.eks. elcykel, cykel,
gang, som bedst trafiksikres ved gangbro over Roskildevej.
Vurdering
Kommunen er enig i og anerkender, at behovet for offentlig transport skal indtænkes i
udviklingen af arealet. I samarbejde med bl.a. Movia vurderer kommunen i form af
vejmyndigheden løbende behovet for offentlig transport og fastlægger servicemål herfor. Den
offentlige transport indtænkes endvidere som en del af kommunens klimaplan.
Ændring i forhold til lokalplanforslaget
Offentlig transport og forbindelser samt andre forhold uden for lokalplanområdet reguleres
ikke med lokalplanen. Kommunen vurderer derfor, at høringssvaret ikke giver anledning til
ændringer i plangrundlaget.
Thomas Iversen på vegne af grundejerforeningen Pileurtvej/Salvievej
Resume
Grundejerforeningen udtrykker bekymring over den væsentligt forøgede trafikbelastning af
Roskildevej og foreslå følgende for at kompensere:
 At hastigheden på Roskildevej nedsættes fra 80 km/t til 60 km/t som en afbødende
foranstaltning til projektet. (og således med til at flytte trafikken fra Roskildevej til
motorvej)
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At der etableres støjreducerende belægninger på Roskildevej som en afbødende
foranstaltning til projektet.
At der etableres en bedre og mere tryg overkrydsning for gående og cyklende særligt i
krydset Roskildevej / Frøgård Allé / Bondehøjvej. Det vil sige etablering af cykelbane
og signalanlæg for cykler i begge retninger til tryg og forsvarlig krydsning af
Roskildevej samt at der etableres en mere tryg færdsel ved krydsning for gående ved
reduktion af hastighed på Roskildevej til 60 km/t.

Vurdering
Den primære adgangsvej til Nordic Water Universe vil ske via Gregersensvej/Helgeshøj Allé
ved anlæggelse af en bred ankomstboulevard. Der forventes kun en moderat stigning af
trafikken på Roskildevej. Der forventes derimod en væsentlig stigning på Helgeshøj Allé samt
Gregersensvej. Kommunen fastholder, hvad der fremgår af miljøvurderingen; at der den
moderat øgede trafik på Roskildevej ikke vurderes at give anledning til væsentlig øget
trafikstøj for boligerne langs Roskildevej.
Fremkommeligheden er endvidere en del af overvågningsprogrammet, bl.a. i form af
trafiktælling, visuel overvågning mv. Hvis det viser sig, at ovenstående forventning ikke
holder stik, vil behovet for trafikregulerende tiltag løbende blive vurderet.
Det vurderes således, at der allerede er taget højde for de udtrykte bekymringspunkter i
miljøvurderingen.
Ændring i forhold til lokalplanforslaget
Kommunen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget.
Helle Krogh, Kraghave Vest
Resume
Øget trafik: Først og fremmest er den øgede trafikmængde et stort bekymringsmål. En øget
belastning på ca. 1,5 mio. biler om året, dvs. ca. 4.100 ekstra pr. dag. Det er en væsentlig
forringelse af det, vi er vant til i dag. Som børnefamilie er vi flyttet til Høje Taastrup, da der
var super gode trafikale muligheder, dette vil ikke være tilstede fra når byggeriet af NWU
startes.
Parkering: I forventer, der skal komme 14.100 personer pr. dag og normalt regner man 4
personer pr. bil. Det vil sige 3525 biler pr. dag, hvordan har I tænkt jer at alle disse biler skal
kunne være på så få pladser? Det kunne betyde, at biler kommer til at finde alternative
parkeringsplads, som langs Roskildevej, ned ad Bondehøjvej, ad Hallandsboulevard og ad
Frøgårds alle.
Offentlig transport: Dertil forventes det sikkert også, at en del kommer med offentlig
transport, men der står intet om, at I laver bedre busforbindelse fra stationen til NWU.
Skolevej: Hvor kommer skolevejen for de elever, som skal fra Kraghave til Sengeløse Skole,
til at ligge? Den ses ikke på nogen tegning.
Støj: Vil larm fra byggeriet overholde gældende regler? 10 år lang byggeperiode.
Boligsalg: Hvorledes vil projektet og øget trafik samt støj påvirke mulighed for salg af bolig?
Vurdering
Øget trafik
I miljøvurderingen er der foretaget et estimat for den øgede trafik med de enkelte etaper
indtil området er fuldt udbygget. Når området er fuldt udbygget forventes den samlede
trafikmængde at være øget med de nævnte ca. 1,5 mio. biler om året.
Af miljøvurderingen fremgår det endvidere, at der forventes en sæsonvariation, således at
størstedelen af den øgede trafikmængde vil foregå indenfor ferieperioderne, hvor den øvrige
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trafik er reduceret. Desuden er det bemærket i miljøvurderingen, at det skal sikres, at
sammenfaldende spidsbelastninger i forhold til trafikken ikke opstår, således at der kan ske
en optimal afvikling af trafikken for både eksisterende brugere af vejnettet og for ansatte og
gæster i Nordic Water Universe.
Fremkommelighed er en del af det foreslåede overvågningsprogram. Der vil således løbende
blive foretaget trafiktællinger, visuel overvågning mv., således at behovet for
trafikregulerende foranstaltninger løbende vurderes.
Parkering
Der etableres parkering under bebyggelse. Det vurderes dog, at lokalplanens bestemmelse
om parkering bør suppleres med krav til yderligere p-hus vest for kastanjealléen med plads til
mindst 300 pladser.
Offentlig transport
Kommunen er enig i og anerkender, at behovet for offentlig transport skal indtænkes i
udviklingen af arealet. I samarbejde med bl.a. Movia vurderer kommunen i form af
vejmyndigheden løbende behovet for offentlig transport og fastlægger servicemål herfor. Den
offentlige transport indtænkes endvidere som en del af kommunens klimaplan.
Skolevej
Med kommuneplan 2014 planlægges der en cykelsti langs Bondehøjvej. Dette ændres ikke
med de aktuelle planforslag.
Støj
Byggeriet af Nordic Water Universe vil være underlagt de samme regler som ethvert andet
byggeri i kommunen. Støj vil således blive reguleret på samme vilkår som alle øvrige
byggerier.
Boligsalg
Nordic Water Universe forventes at blive et stort aktiv for kommunen med mange besøgende.
Derfor forventes projektet at få positiv betydning for såvel arbejdspladser som bosætning i
kommunen.
Ændring i forhold til lokalplanforslaget
Den øgede trafikbelastning reguleres ikke ved lokalplanen.
Lokalplanens § 6 om parkering præciseres og tilføjes, at der skal etableres yderligere p-hus til
mindst 300 pladser vest for kastanjealléen.
Kommunen vurderer, at de øvrige påpegede forhold i høringssvaret ikke giver anledning til
ændringer i plangrundlaget.
Erik Sørensen, Bygaden
En væsentlig forskel i selve Lokalplan 3.32 og Miljøvurderingen af lokalplan 2.32. for Nordic
Water Universe.
Miljøvurderingen foreskriver på side 32 følgende:
Bebyggelsesplanen i Feriebyen har tilpasset sig kirkeomgivelserne og Høje Taastrup landsby
ved at have en gradvis stigning i højden fra Roskildevej mod midten af bebyggelsen. Som
randzone langs Roskildevej forventes etableret en varieret beplantning og de sydligste
bebyggelser bliver opført i 1-3 etager.
Dette er ikke efterlevet i Lokalplan 2.32. hvor det af bilag 12: Etager og højder, tydelig
fremgår, at der er planlagt bebyggelse langs Roskildevej på op til 9. etage.
Vurdering
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Ifølge lokalplanen er det udelukkende det østligste hjørne af kantbebyggelsen mod
Roskildevej, der kan opføres i op til 9 etager. Al anden kantbebyggelse mod Roskildevej kan
kun opføres i 1-3 etager.
Ændring i forhold til lokalplanforslaget
Kommunen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget.

3. Integration af miljøhensyn
Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i
lokalplanen, hvor miljøforhold indgår som en del af planlægningen. Kommunen vurderer, at
miljøvurderingen har bidraget til at sikre, at dette arbejde er dokumenteret, og at den
nødvendige hensyntagen til miljø- og naturbeskyttelse indgår i lokalplanen.
Lokalplanen fastlægger de fremtidige rammebetingelser for anvendelsen af arealerne samt
grundlaget for kommunens forvaltning af anden lovgivning som har betydning for
anvendelsen af arealerne.
Miljøvurderingen belyser de miljøpåvirkninger som lokalplanforslaget medfører.
Miljøvurderingen bygger på en afgrænsningsrapport, som har været sendt i høring hos
berørte myndigheder m.fl. Der er ikke indkommet høringssvar, der har givet anledning til
ændringer i afgrænsningen af miljøvurderingen.
Miljøvurderingen indeholder en vurdering af følgende miljøfaktorer, som er blevet udpeget
som dem, der kan berøres væsentligt af lokalplanen.








Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Overfladevand
Menneskers sundhed – rekreative muligheder
Menneskers sundhed – fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafikstøj
Kulturarv – kulturhistoriske spor og kirkeomgivelser
Materielle goder
Klimatiske faktorer

3.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Størstedelen af Feriebyens område anvendes i dag landbrugsmæssigt, mens mindre dele af
arealet ligger uudnyttet hen. Området indeholder tre mindre søer, der er beskyttede i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 3. I den nordlige del af området ligger Hakkemosen og flere
mindre søer, lavvandede områder og engarealer, der ligeledes er registreret som §
3-områder2.
Hakkemosen er i Vandområdeplanerne målsat til God økologisk tilstand. Den vurderes i dag at
have en Moderat økologisk tilstand. For at kunne sikre, at mosen fremadrettet vil kunne opnå
God økologisk tilstand, er det vigtigt, at belastningen af næringsstoffer minimeres.
Hakkemosen er omfattet af en søbeskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelsesloven. Formålet med
søbeskyttelseslinjen er at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder
og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt
forbud mod ændringer, dvs. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i
terrænet, beplantes, o.l.
Høje-Taastrup Kommune gennemførte i 2011 en omfattende paddeundersøgelse i søer og
vandhuller i kommunen, og har i foråret 2017 gennemført en opdateret registrering af § 3områder og padder inden for planområdet til Nordic Water Universe samt tilstødende
naturområder. Der blev desuden undersøgt for flagermus.
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I Hakkemoseområdet er der fire ynglelokaliteter for bilag IV-arterne3 stor vandsalamander og
spidssnudet frø. Desuden findes flere andre paddearter: butsnudet frø, lille vandsalamander
og skrubtudse. Området byder på gode levesteder for padderne uden for yngletiden.
I den sydlige del af lokalplanområdet (Feriebyen) har der uden succes været yngleforsøg for
spidssnudet frø i et temporært vandhul.
Kommunen vurderer, at de aktiviteter, som lokalplanen åbner mulighed for i
Hakkemoseområdet, kan etableres, så de ikke påvirker den økologiske funktionalitet for
paddebestandene i området. I den sydlige del af lokalplanområdet er der kun sporadiske
forekomster af padder, og etablering af Feriebyen vil ikke påvirke padderne i
Hakkemoseområdet.
Der er registreret flere arter af flagermus inden for lokalplanområdet. Bevoksningerne i
Hakkemoseområdet udgør vigtige rasteområder for flagermusene. Kastanjealléen er en vigtig
spredningskorridor og muligt yngle- og rasteområde for flagermus. Lokalplanen fastsætter, at
kastanjetræerne i alléen skal bevares, og at de ikke må fældes eller beskæres uden
forudgående tilladelse.
3.2 Overfladevand
Bebyggelsen i Feriebyen vil medføre en øget mængde overfladevand til det offentlige
regnvandssystem. Det skyldes en højere befæstelsesgrad end i dag, hvor størstedelen af
området ikke er bebygget.
Hele området er planlagt separatkloakeret. Regnvand fra de separat kloakerede områder
afledes typisk til naturlige åsystemer via sandfang, olieudskillere og bassiner til rensning og
udjævning af belastningen (regnvandsmængde).
Regnvandet fra Feriebyen ledes til Hakkemosen, der er et spildevandsteknisk anlæg.
Hakkemosen er som nævnt samtidig en målsat sø i henhold til de statslige vandplaner.
Hakkemosen vurderes i dag at have en Moderat økologisk tilstand, og er i vandplanerne
målsat til at udvikle sig til en sø med God økologisk tilstand.
For at aflaste kloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser og deraf medfølgende
materielle skader, forventes overfladevandet delvist opsamlet og forsinket på overfladen i
kanaler, grøfter eller i regnbede og til dels afledt til regnvandssystemet.
Hakkemosen og de omkringliggende vandhuller m.m. er omfattet af naturbeskyttelseslovens
beskyttelse mod tilstandsændringer (§3). Regnvandet skal derfor håndteres, så det ikke
forringer tilstanden i Hakkemosen m.m., og i overensstemmelse med
naturbeskyttelseshensynene.
Overfladevandet forventes håndteret uden øget risiko for oversvømmelser og deraf materielle
skader og uden påvirkning af målsatte recipienter (vandløb og søer).
3.3 Menneskers sundhed – rekreative muligheder
Nordic Water Universe indgår i Det Regionale Fritidsområde og medvirker til at danne rammen
om befolkningens rekreative muligheder, både på kommunalt og regionalt niveau. Ud over de
indendørs vandaktiviteter m.m. vil der blive forbedrede muligheder for udendørs aktiviteter
som f.eks. ridning, klatring og løb.
Der planlægges for nye stier og rekreative ruter for både gående og cyklister, der kobler
lokalplanområdet til Høje Taastrup by, Høje Taastrup Station og de omkringliggende
naturområder.
3.4 Menneskers sundhed – fremkommelighed, trafiksikkerhed og trafikstøj

3
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Høje-Taastrup Kommune har i maj 2017 igangsat analyser af de trafikale konsekvenser for
projektets etaper og som færdigudbygget. I henholdsvis uden for højsæson og inden for
højsæson forventes 2.500-3.700 biler pr. hverdag i 1. etape og 8.600-14.000 biler pr.
hverdag, når området er fuldt udbygget.
Trafikanalysen redegør for fremkommeligheden som følge af etableringen af Nordic Water
Universe og de kumulative effekter ved kommunens øvrige planer og projekter i Høje
Taastrup, der forventes at øge trafikbelastningen i området. Analysen peger på en række
afbødende foranstaltninger, der kan gennemføres i takt med realisering af
udviklingsprojekterne.
3.5 Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk
arv
Hakkemosen var tilbage i 1870èrne landets største teglværk, Hakkemose Teglværk, på grund
af det daværende gode ler. Teglværket blev i 1908 omdannet til en keramikfabrik, der dog
lukkede i 1915. Næsten intet af teglværket eller keramikfabrikken er tilbage, men man kan
stadig se spor af de gamle ejendomsskel, byggetomter og veje.
Kirkeomgivelser
Syd for Roskildevej – over for lokalplanområdet - ligger Høje Taastrup Kirke, der er en
landsbykirke fra begyndelsen af 1100-tallet. Kirken ligger ca. 320 m syd for Roskildevej, og
områderne er mod nord og syd omfattet af konkret afgrænsede kirkeomgivelser, jf.
Kommuneplan 2014. Afgrænsningen af kirkeomgivelsen mod nord ligger inden for
lokalplanområdet.
Inden for kirkeomgivelserne må byggeri, anlæg og skovplantning kun gennemføres, hvis det
ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø, jf.
Kommuneplan 2014.
Arkæologiske forundersøgelser
Kroppedal Museum har gennemført arkæologiske forundersøgelser på dele af arealet til Nordic
Water Universe. Prøvegravningerne har afdækket en række hustomter og andre fund. Der
resterer stadig arealer, der ikke er undersøgt. Herunder arealer for Feriebyens første etape.
3.6 Materielle goder
Lokalplanen giver mulighed for at etablere faciliteter og bebyggelser til sport, kultur og
underholdning, herunder til et vandland med tilhørende ferielejligheder, hotel,
konferencecenter m.m. Der kan forventes op til 3,7 mio. overnattende gæster årligt og ca.
3.000 ansatte.
Nordic Water Universe forventes at blive et stort aktiv for kommunen, og forventes at få en
positiv betydning for bosætningen og arbejdspladser i kommunen.
3.7 Klimatiske faktorer
Særligt Feriebyens aktiviteter vil være energi- og ressourcekrævende med forbrug af energi
til opvarmning, forbrug af vand samt forbrug af brændstof ved transport til og fra området.
Det er et overordnet mål, at den endeligt udbyggede Ferieby bliver CO2-neutral med hensyn
til el- og varmeforbrug til bygningsdrift. Det forventes ved at opføre en tæt ferieby med godt
mikroklima, en infrastruktur der tilgodeser gående og cyklister, energivenlige bygninger,
bevarelse af naturkvaliteterne i Hakkemoseområdet og grønne elementer i byrummene.
Høje-Taastrup Kommune forventer at følge forbruget af el og varme i takt med udbygningen.
Overvågningen kan danne grundlag for – eventuelt i samarbejde med kommunen og eksterne
samarbejdspartnere – at afdække muligheder for realisering af energibesparende løsninger.

4. Alternativer
Miljøvurderingen af lokalplanforslaget er udarbejdet uden, at der har været gennemført en
vurdering af alternativer til lokalplanen. Der er ikke opstillet eller udarbejdet forslag til
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alternativer til de foreslåede retningslinjer og rammebestemmelser. Der er dog løbende i
processen med tilvejebringelse af lokalplanen været fokus på at optimere lokalplanens
miljøpåvirkninger.
Der har derfor ikke indgået andre planforslag/alternativer til det vurderede planforslag i
processen.

5. Overvågning
I henhold til § 11 i miljøvurderingsloven skal kommunen overvåge de væsentlige
miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Overvågningen har til formål at identificere
eventuelle uforudsete negative virkninger på et tidligt tidspunkt, for at være i stand til at
træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning.
Kommunen vurderer, at lokalplanen ikke i sig selv vil have indvirkning på miljøet, men de
tiltag og projekter, som planen muliggør, vil påvirke miljøet bl.a. gennem den planlagte
bebyggelse, forøget trafikmængde og påvirkning af bilag IV-arter.
Kommunen vurderer, at de tiltag og projekter, som Lokalplan 2.32 muliggør, medfører, at der
kan være behov for overvågning af:


Bilag IV-arter. Overvågningen kan ske ved registrering af frøæg og undersøgelse af
forekomst af paddeyngel samt ved vurdering af egnede og tilstrækkelige levesteder.
Overvågningen kan desuden ske ved vurdering af egnede raste-, leve- og ynglesteder for
flagermus. Formålet er at følge forekomsten af de beskyttede arter før, under og efter
anlægsperioden. Resultaterne af denne overvågning kan løbende anvendes til at
planlægge og dimensionere de nødvendige afværgeforanstaltninger.



Fremkommelighed. Overvågningen kan ske ved trafiktælling, registrering af hændelser og
visuel overvågning ved hjælp af kameraer m.m. Formålet er at følge det trafikale flow
omkring Nordic Water Universe i takt med udbygningen. Resultaterne kan bruges til at
vurdere behovet for trafikregulerende tiltag.



Klimatiske faktorer. Overvågningen kan ske ved at følge forbruget af el og varme i takt
med udbygningen, og kan danne grundlag for - eventuelt i samarbejde med kommunen
og eksterne samarbejdspartnere – at afdække muligheder for realisering af
energibesparende løsninger.

De mere detaljerede krav og konkrete vilkår til overvågningsprogram vil blive afklaret og
fastsat i forbindelse med de tilladelser, der vil blive givet i forbindelse med anlægsarbejdet.
Overvågning af lokalplanens eventuelle påvirkninger af miljøet vil ske gennem en række
eksisterende overvågningsaktiviteter, der allerede i dag foregår gennem den almindelige
kommunale kontrol med overholdelsen af miljøreguleringen og andre relevante lovgivninger.
Overvågningen forventes baseret på eksisterende programmer for overvågning af miljøet. I
det omfang, der i disse programmer findes relevante indikatorer, vil de blive anvendt i
overvågningen af lokalplanens påvirkninger af miljøet.
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