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1. Indledning
Baggrund
Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til kommuneplantillæg nr. 14
og Forslag til lokalplan 4.42. Miljøvurderingen er gennemført på samme niveau som kommuneplantillægget og lokalplanen. Det vil sige, at vurderingerne er overordnet, strategisk og kvalitativt betonet og udført med udgangspunkt i de oplysninger, som er umiddelbart tilgængelige.
Formålet med at gennemføre en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling. Gennem en
miljøvurdering kan potentielle væsentlige miljøpåvirkninger og konflikter identificeres tidligt i planlægningsprocessen. Det kan give anledning til justering af planforslaget, så væsentlige miljøpåvirkninger på den måde allerede i planlægningsprocessen kan elimineres eller reduceres. Der kan også
igangsættes yderligere undersøgelser, hvis der er behov for en uddybende redegørelse for eventuelle miljømæssige konsekvenser. Ønsket er at skabe det bedst mulige beredskab og skabe mulighed for at iværksætte de fornødne tiltag og undersøgelser i god tid.
I miljøvurderingen arbejdes med et bredt miljøbegreb, som omfatter indvirkninger på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, levevilkår for dyr og planter, jordbund,
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv m.v., og de indbyrdes forhold
mellem disse faktorer.
Miljøvurderingen er en lovpligtig del af det materiale, der skal offentliggøres sammen med planforslagene. Hensigten med lovens regler er at sikre, at nye planlægningsmæssige tiltag, som må forventes at have konsekvenser for miljøet i bred forstand, bliver systematisk gennemgået. Konsekvenserne for miljøet skal beskrives og vurderes. Derudover beskriver miljøvurderingen, hvad
kommunen vil opnå med planlægningen, og hvordan kommunen vil følge op og overvåge, om planen har den tilsigtede effekt.
Miljøvurderingen bliver offentliggjort i 8 uger sammen med Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og
Forslag til lokalplan 4.42, hvilket giver offentligheden mulighed for at deltage i debatten om planlægningen. De bemærkninger, der kommer i offentlighedsfasen, skal der redegøres for i den sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse bliver behandlet og offentliggjort samtidig med det endelige kommuneplantillæg og lokalplan. Klagereglerne for miljøvurderingen følger
planlovens bestemmelser.
Metode
Miljøvurderingen er udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune i et tværfagligt miljø bestående af en
lokalplanlægger, udviklingskonsulent og natur- og miljøfaglige medarbejdere. Kommunen har haft
samarbejde med en ekstern konsulent til vurdering af eventuel påvirkning af bilag IV-arter i området og har gjort brug af en ekstern proceskonsulent.
Bestemmelserne i Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og Forslag til lokalplan 4.42 er overvejende
fastsat på baggrund af indhold i NærHeden, Udviklingsplan, november 2015, med henblik på realisering af udviklingsplanen.
Udviklingsplanen er udarbejdet af NærHeden P/S, der er et partnerselskab mellem Høje-Taastrup
Kommune og Realdania By, hvor parterne hver ejer 50% af selskabet. NærHeden P/S ejer det 65
ha store areal og selskabet er ansvarlig for udviklingen af infrastruktur og byrum i bydelen. NærHeden P/S er desuden ansvarlig for at indgå aftaler med private investorer om, hvilken type boliger
og erhverv, der skal bygges.
Som ejer af området har NærHeden spillet en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af de to
planforslag og miljøvurderingen, og har bidraget med tekniske notater om bl.a. trafik, håndtering
af regnvand og etablering af jordbakke.
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2. Ikke-teknisk resumé
Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og Forslag til lokalplan 4.42 for et 65 ha stort byudviklingsområde NærHeden i Hedehusene. Planforslagene fastlægger bestemmelser for den fremtidige arealanvendelse og udseende i NærHeden.
De to planforslag er udarbejdet på baggrund af Udviklingsplan for NærHeden og ved en løbende dialog med selskabet NærHeden P/S. Der er ikke fundet grundlag for at arbejde med alternative
plandokumenter.
Hvis kommuneplantillægget og lokalplanen ikke vedtages og udviklingsplanerne for NærHeden
stoppes, må det forventes at områdets nuværende anvendelse fortsætter som i dag. For den vestlige del vil det betyde, at området kommer til at ligge hen med de nedlagte erhvervsbygninger
m.m. Den østlige del af området må forventes at blive brugt landbrugsmæssigt med undtagelse af
naturområderne, der vil forblive upåvirkede og brugt rekreativt af de omkringboende.
Miljøvurderingen
Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer som planforslagene medfører. Miljøvurderingen bygger på en afgrænsningsrapport, som har været sendt i høring hos DSB og NærHeden P/S og berørte myndigheder. 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 kommuneplantillægget og lokalplanen.
•
•
•
•
•

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Overfladevand
Landskab
Befolkningen og menneskers sundhed
Kumulative virkninger

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Inden for byudviklingsområdet er der registreret i alt fire områder, der er beskyttet i henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3. Det er tre mindre søer, hvoraf de to har en bræmme mose omkring,
samt et større søområde med to engarealer omkring. Der er desuden registreret fredsskovpligtige
arealer omkring Sejlbjerg Mose. Alle de § 3 beskyttede arealer og fredsskoven bevares og indgår i
lokalplanens delområde 7.
Der er desuden konstateret yngleforekomster af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander, der
begge er omfattet af habitatdirektivets 1 artikel 12, bilag IV, i to vandhuller nord for Sejlbjerg Mose.
Derudover ynglede flere andre paddearter: Butsnudet Frø, Skrubtudse og Lille Vandsalamander.
Med henblik på beskyttelse af padderne i området og for at sikre den samlede økologiske funktionalitet af bestanden, er der behov for en række afværgeforanstaltninger. En del af disse er indarbejdet i lokalplan 4.42, mens de øvrige tiltag skal sikres forud for eller i forbindelse med detailplanlægningen i området. Kommunen vurderer, at tiltagene er tilstrækkelige til at sikre den samlede
økologiske funktionalitet for de beskyttede arter.
Overfladevand
Udviklingen af NærHeden forventes at medføre en øget mængde overfladevand til det offentlige
regnvandssystem. Det skyldes en højere befæstelsesgrad end i dag, hvor størstedelen af området
ikke er bebygget. For at aflaste kloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser og deraf
medfølgende materielle skader, bliver overfladevandet i NærHeden som udgangspunkt opsamlet og
forsinket på overfladen i kanaler, grøfter eller i regnbede.
Overfladevandet forventes håndteret uden øget risiko for oversvømmelser og deraf materielle skader og uden påvirkning af målsatte recipienter (vandløb og søer).

1

EU habitatdirektivet fra 1992, Rådets direktiv 92/43/EØF
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Landskab
Planforslagene giver mulighed for at bygge op til 6 etager i NærHeden og etablere en ca. 6 m høj
jordbakke, der skal være fundament for en vejadgang over jernbanen.
Terrænreguleringen og bebyggelsen i området vil ændre områdets udseende væsentligt fra industriområde, landbrug og natur til et tæt bebygget byområde. Området er i Kommuneplan 2014 ikke
udpeget som et værdifuldt landskab, og der er ikke andre landskabelige beskyttelsesinteresser
knyttet til området.
Befolkningen og menneskers sundhed
NærHeden bliver planlagt etableret som en tæt bydel med relativt høje bebyggelsesprocenter. Der
bliver lagt vægt på små private udearealer og lidt større fællesarealer på kvarterniveau. Vej- og
stiplanen har til formål at binde byen sammen på tværs af jernbanen for at koble bydelene sammen og skabe helhed i byudviklingen.
Byudviklingen med plads til ca. 8.000 nye beboere må forventes at øge trafikken på vejene i Hedehusene med forbindelse til og fra NærHeden. Der forventes desuden en vis trafik inden for NærHedens område.
Der planlægges for nye stier og rekreative ruter for både gående og cyklister, hvilket forbedrer muligheder for at færdes i byen og skaber forbindelser til de omkringliggende naturområder.
Kumulative virkninger
Miljøfaktorerne har ikke en indbyrdes kumulativ effekt, forstået på den måde, at ingen af påvirkningerne i samspil har en forstærkende effekt på hinanden. Kommunen vurderer, at miljøfaktorerne i højere grad er indbyrdes forbundne, hvor ændringerne i området og deraf følgende miljøpåvirkninger, sker i takt med udviklingen af NærHeden.
Overvågning
Kommunen vurderer, at der kan være behov for overvågning af
•
•
•

Trafikstøj
Fremkommelighed
Bilag IV-arter

De detaljerede krav til overvågningsprogram for de tre indikatorer vil blive afklaret i forbindelse
med fremtidig lokalplanlægning og de tilladelser, der vil blive givet til anlægsarbejdet.
Overvågningen af planernes øvrige miljøpåvirkninger vil foregå gennem den almindelige kommunale kontrol med overholdelsen af miljøreguleringen og andre relevante lovgivninger samt gennem
nationale programmer for vurdering af natur- og miljøtilstanden.
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3. Beskrivelse af planområdet
Hedehusene er en stationsby i Høje-Taastrup Kommune med omkring 11.800 indbyggere. Det
samlede indbyggertal i kommunen er på knap 50.000. Byen ligger omgivet af grønne områder og
landbrugsarealer. Mod øst støder byen op til den nye Tværvej og Kallerup Grusgrav. Mod sydvest
følger bygrænsen det regionale fritidsområde, Hedeland.
Hedehusene er opstået omkring teglværksindustrien og er i løbet af 1900-tallet geografisk vokset
sammen med landsbyerne Fløng, Baldersbrønde og Kallerup, og omfatter i dag også Charlottegårdskvarteret.
NærHeden er et område på ca. 65 ha, der ligger sydøst for stationen i Hedehusene. Den vestlige
del af området er et tidligere industriområde for produktion af betonelementer. Den østlige del er
et let kuperet landbrugsareal samt naturområde med bl.a. Sejlbjerg Mose.

Oversigtsfoto der viser NærHedens placering i Hedehusene

På det tidligere industriområde lå A/S Hedehus-Teglværket, stiftet i 1896 og nedlagt i 1980. Det
var den største industriarbejdsplads i Høje-Taastrup Kommune fra slutningen af den Første Verdenskrig til 1971. Der blev også produceret spændbeton, først i regi af teglværket siden med stiftelse af A/S Dansk Spændbeton, som i 1991 ændrede navn til Spæncom A/S. Produktionen ophørte
i 2008 og produktionsanlæggene blev nedrevet i 2009. De tidligere erhvervsaktiviteter har medført, at en del af arealet i dag er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven.
I dag er stort set alle bygninger og anlæg på de tidligere industriarealer fjernet. I slutningen af
2015 blev en af de sidste store haller nedrevet for at give plads til en bygning til bl.a. springgymnastik.
Det østlige område i NærHeden ligger som marker og beskyttede naturområder med tre mindre
søer samt et større søområde med enge og fredsskovpligtige arealer. I to af søerne er der konstateret yngleforekomster af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander, der er såkaldte bilag IV arter
og beskyttet efter habitatbekendtgørelsen 2.
Den vestlige del af området er separat kloakeret med afledning til Lille Vejleå via Sejlbjerg Mose.
Den øvrige del af området er planlagt kloakeret.

2

Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af arter
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4. Planernes indhold
NærHeden er et byudviklingsområde i Hedehusene, hvor der planlægges at bygge ca. 3.000 boliger
for op til 8.000 nye beboere. Ud over boliger skal der være skole og børneinstitutioner, kontorerhverv, liberalt erhverv, detailhandel, kultur og offentlig service.
Som planmæssigt grundlag for byudviklingen har Høje-Taastrup Kommune udarbejdet Forslag til
kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2014 og Forslag til lokalplan 4.42, der har til formål at
afgrænse byudviklingsområdet og fastlægge bestemmelserne for den fremtidige anvendelse af byudviklingsområdet.
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14
Størstedelen af området for NærHeden (tidligere kaldet Gammelsø-området) har gennem en årrække været udlagt i kommuneplanen til byformål. I Kommuneplan 2014 er området omfattet af i
alt 7 rammebestemmelser. Kommuneplanramme 3600 og 3850 foreslås samlet til én ramme, og
det samme gælder for ramme 3860, 3870, 3880, 3890 og del af 3632, der ligeledes foreslås samlet.

Kommuneplanforslagets nye afgrænsning af NærHedens rammeområder.

Kommuneplantillæg nr. 14 foreslår følgende ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og rammebestemmelser:
•

•
•
•
•
•

Arealanvendelse. De nuværende syv kommuneplanrammer inden for NærHedens område bliver
lagt sammen til i alt to rammeområder. Der sker en harmonisering af rammebestemmelserne i
den østlige del af NærHedens areal, således at det samlede rammeområde uden for bymidten
udlægges til bolig- og erhvervsformål.
Stationsnærhed. Det stationsnære område udvides, så det følger den østlige og sydlige matrikelgrænse.
Bebyggelsesprocent. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for hele NærHedens areal foreslås at ligge med en bruttotæthed på 65% og en nettotæthed inden for storparcellerne på
117%.
Maksimale etager. Det foreslås, at der kan bygges op til 6 etager i hele området.
Opholdsarealer. Det foreslås at opholdsarealet i hele området er ”svarende til en passende andel af etagearealet”.
Veje- og stier. Kommuneplantillægget angiver planlagte stier og fordelingsveje internt i NærHeden og planlagte stier og fordelingsveje, der forbinder NærHeden med omgivelserne.
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Forslag til lokalplan 4.42
Lokalplan 4.42 er en såkaldt rammelokalplan, der:
•
•
•
•

Fastlægger de overordnede rammer for anvendelse og beliggenhed af arealer til udvikling af
det nye byområde
Sikrer den principielle beliggenhed og udformning af veje, stier og pladser samt parkbåndet
(kaldet Loopet) og naturområderne
Fastlægger anvendelsen af parkbåndet, herunder til klimasikring
Fastlægger rammer for efterfølgende lokalplanlægning, herunder bebyggelsesprocenter og omfang af friareal

Derudover indeholder lokalplanen detailbestemmelser for delområde 1.1 med henblik på opførelse
af en tæt-lav boligbebyggelse. Bestemmelserne fastsætter bl.a. bebyggelsens udseende, omfang
og beliggenhed samt fremtræden af de ubebyggede arealer.
Rammelokalplanen vil senere blive efterfulgt af én eller flere mere detaljerede lokalplaner. Planerne
skal tilvejebringe det tilstrækkelige plangrundlag til de fremtidige anlægstilladelser.
Lokalplanområdet omfatter 8 delområder (heraf fire boligkvarterer) samt veje og pladser.

Nærhedens delområder med angivelse af bebyggelsesprocenter

Det er kommunens ambition at skabe en tæt by, hvor de fire boligkvarterer har forskellige boligtyper og hver sin identitet.
•

Havekvarteret mod syd er planlagt til den mest åbne og lave bebyggelse i NærHeden med mulighed for punkthuse, byvillaer og rækkehuse i 2-3 etager. Nettotætheden i kvarteret som helhed forventes at blive på 75%.

•

Teglværkskvarteret mod vest er et forholdsvist lille kvarter og karakteriseret med blandet bebyggelse i 2-4 etager med større tæthed end i Havekvarteret. Nettotætheden i kvarteret som
helhed forventes at blive på 116%.

•

Stationskvarteret mod nord vil have bebyggelse som er mere urban, sammensat og kompakt
end de øvrige kvarterer og med både boliger og erhverv i 2-5 etager. Nettotætheden i kvarteret som helhed forventes at blive på 127%.

•

Søkvarteret mod øst grænser op til det åbne land samt områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kvarteret er planlagt med tæt bebyggelse langs storparcellernes kanter og i 3-5
etager. Nettotætheden i kvarteret som helhed forventes at blive på 127%.
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Et markant element for bydelen forventes desuden at blive naturområdet i den østlige del af NærHeden. I lokalplanområdet findes fire vådområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §
3: Sejlbjerg Mose med omkringliggende engarealer, to søer med omkringliggende mosearealer og
et mindre vandhul. I to vandhuller er der i henholdsvis 2006 og 2011 konstateret yngleforekomster
af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander, der begge er omfattet af habitatdirektivet.
Centralt for områdets struktur er det rekreative parkbånd ”Loopet”, der er bydelens grønne og blå
åre. Loopet skal opsamle og forsinke regnvandet fra de omkringliggende arealer og desuden anvendes til forskellige aktiviteter som leg, idræt og ophold. I Loopet færdes kun gående og cyklende.

Loopet forbinder de fire centrale kraftpunkter:
•
•
•
•

Klyngen
Klyngen
Klyngen
Klyngen

for
for
for
for

handel på Hovedgaden
kultur og idræt omkring Kulturhuset
transport ved Hedehusene Station
læring med den planlagte skole, springgymnastikcenter og daginstitutioner

Side 8

5. Alternativer
Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger, at relevante alternativer til det fremlagte forslag til kommuneplantillægget og lokalplanen skal beskrives.
Alternative planforslag
De to planforslag er udarbejdet på baggrund af Udviklingsplan for NærHeden og ved en løbende dialog med selskabet NærHeden P/S. Der er i denne periode sket en tilpasning og præcisering om
bl.a. håndtering af regnvand og beskyttelse af bilag IV-arter i lokalplanens naturområde (delområde 7).
Der er ikke fundet grundlag for at arbejde med alternative plandokumenter.
0-alternativet
0-alternativet beskriver den tilstand og udvikling, der kan forventes, hvis kommuneplantillægget
og lokalplanen ikke vedtages og realiseres.
Området er ejet af NærHeden P/S med henblik på salg af byggegrunde. Hvis kommuneplantillægget og lokalplanen ikke vedtages og udviklingsplanerne for NærHeden stoppes, må det forventes at
områdets nuværende anvendelse fortsætter som i dag. For den vestlige del vil det betyde, at området kommer til at ligge hen med de nedlagte erhvervsbygninger m.m. Den østlige del af området
må forventes at blive brugt landbrugsmæssigt med undtagelse af naturområderne, der vil forblive
upåvirkede og brugt rekreativt af de omkringboende.
0-alternativet er medtaget i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne sammenholde
konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af det foreslåede kommuneplantillæg og lokalplan.
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6. Lovgrundlag
Miljøvurderingsloven fastsætter, at kommunen skal udarbejde en miljøvurdering, når der udarbejdes f.eks. kommuneplantillæg og lokalplan, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4. Det skyldes, at sådanne planer antages
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Byudviklingsområdet NærHeden i Hedehusene forudsætter ændringer i kommuneplanen og udarbejdelse af en lokalplan. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at kommuneplantillægget og lokalplanen for NærHeden er omfattet af følgende punkter i miljøvurderingslovens bilag:
•
•

Bilag 4, punkt 10 b om Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg og
Bilag 4, punkt 10 e om Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3)

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de ændringer i kommuneplanen og den rammelokalplan der
bliver udarbejdet som plangrundlag for byudviklingsprojektet NærHeden, er omfattet af miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med
kommuneplantillægget og lokalplanen.
Vurdering af om planforslagene påvirker internationale naturbeskyttelsesområder
De to nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er
•
Natura 2000 område Vasby Mose og Sengeløse Mose (område 140) og
•
Natura 2000 område Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (område 136).
Natura 2000-områder er internationalt beskyttede naturområder i forhold til naturtyper og arter.
Natura 2000-områder er omfattet af Habitatbekendtgørelsens § 6, der fastsætter krav om vurdering af planer med henblik på at vurdere, om planen kan have en væsentlig påvirkning af et Natura
2000 områdes udpegningsgrundlag.
NærHeden ligger ca. 4,5 km syd for Natura 2000-området ”Vasby Mose og Sengeløse Mose” (Habitatområde nr. 124) og 7 km øst for Natura 2000-området ”Roskilde Fjord” (Habitatområde nr.
120). Det ligger ikke inden for oplande til Natura 2000-områderne.
Byudviklingsområdet ligger i direkte forbindelse med Hedehusene by. Planforslagenes bestemmelser for en ny bydel med boliger, erhverv, offentlige formål og enkelte butikker vurderes ikke at
kunne medføre nye forstyrrelser i de to Natura 2000-områder. På baggrund af den store afstand
fra lokalplanområdet til Natura 2000-områderne vurderes det, at gennemførelsen af planforslagene
og projekter, der udføres med baggrund heri, ikke vil påvirke Natura 2000-områderne væsentligt.
Der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering.

Side 10

7. Forholdet til anden planlægning
Miljøvurderingen redegør for sammenhæng mellem det foreslåede kommuneplantillæg og lokalplanforslaget i forhold til den øvrige planlægning i kommunen, herunder udviklingsstrategier, politikker m.m. Det er gjort for at vurdere om kommuneplantillægget og lokalplanen understøtter allerede fastsatte indsatser og visioner.

7.1 Relevante planer og politikker
Der er nedenfor en kort gennemgang af de planer og politikker, der vurderes at være relevante i
forhold til miljøvurderingen af kommuneplanforslag nr. 14 og forslag til lokalplan 4.42.
Udviklingsstrategi 2016-2028
Byrådet har i april 2016 vedtaget Udviklingsstrategi 2016-2028. Udviklingsstrategien har i lighed
med den tidligere udviklingsstrategi fokus på tre indsatsområder:
•
•
•

Vækst
Aktivt liv
Uddannelse

Under afsnittet om Vækst er nævnt en række ”lokomotiver” for kommunens vækst. Det er bl.a.
nævnt at Høje-Taastrup Kommune skal være et attraktivt og grønt sted at bo, samt at den grønne
omstilling og vækst skal gå hånd i hånd.
NærHeden nævnes konkret under afsnittet om Grøn omstilling under indsatsområdet Vækst: ”Den
store byudvikling i NærHeden i Hedehusene bliver en bæredygtig bydel, med tætte fællesskaber,
boligerne er CO2-neutrale, der er nem adgang til offentlig transport, og der er optimale forhold for
gående og cyklister. Her kan der eksperimenteres med og demonstreres nye løsninger.”
Kommuneplan 2014
Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme
i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Planens bestemmelser er grundlaget for kommunens lokalplanlægning samt administration af planloven. Planen er samtidig kommunens vejplan efter vejlovgivningen.
Kommuneplanen indeholder emner som:
•
Kommunens bystruktur og byernes afgrænsning
•
Områder til boliger, virksomheder og detailhandel
•
Kommunernes veje og anden infrastruktur
•
Landsbyernes udvikling
•
Retningslinjer for det åbne land
Kommuneplanen vedtages for en 4-årig periode. Kommunen kan inden for planperioden udarbejde
tillæg til kommuneplanen.
NærHeden er i Kommuneplan 2014 omfattet af syv forskellige rammebestemmelser:
•
Ramme 3600 Hedehusene bymidte, sydøst
•
Ramme 3850 Hedehusene bymidte, sydvest
•
Ramme 3860 Sejlbjerg, nord
•
Ramme 3870 Sejlbjerg, syd
•
Ramme 3880 Gammelsø Mose
•
Ramme 3890 Ved Gammelsø
•
Ramme 3632 Hedehusene Idrætspark
Lokalplaner
Høje-Taastrup Kommune har i maj 2015 ophævet lokalplan 4.27 for et erhvervsområde syd for
stationen i Hedehusene, og lokalplan 4.27.2 for et areal syd for Hedehusene station.
Lokalplanerne blev ophævet for at give mulighed for en række midlertidige aktiviteter, som ønskes
afholdt, indtil området NærHeden er udviklet som byområde.
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Høje-Taastrup Kommune har i marts 2016 vedtaget lokalplan 4.42.1 Område til offentlige formål,
springcenter i Hedehusene. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i
Kommuneplan 2014.
Lokalplanen omfatter et område på ca. 4.600 m² i det tidligere industriområde i NærHeden mellem
Industrivej, Hedesvinget og Sejlbjerg. Springcentret skal bruges til springgymnastik og rytmisk bevægelse, og skal i fremtiden udgøre en del af ”læringsklyngen” i den nye bydel NærHeden.
Vækstpolitik 2013-2017
Kommunen har i 2012 udarbejdet Vækstpolitik 2013-2017. Vækstpolitikken er et redskab for
kommunens politikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at virkeliggøre visioner og mål.
Vækstpolitikken arbejder med tre spor, der skal:
•

•
•

Sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed: Det skal bl.a. ske i dialog med
virksomhederne og ved at skabe én indgang til erhvervsservice, så det bliver nemt for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen.
Åbne for nye strategiske samarbejder inden for og uden for kommunens grænser, så vi får flere ”muskler” til at vækste.
Gøre kommunen endnu mere attraktiv at bo i, så vi kan leve godt og aktivt med et sprudlende
kultur- og foreningsliv og en effektiv kommunal service.

For at forstærke tilflytningen af ressourcestærke borgere i den erhvervsaktive alder, vil Byrådet arbejde for at udvikle gode rammer for erhvervslivet. Én af indsatserne er, at Byrådet vil arbejde for
at planlægge de nye byudviklingsområder som centrale positive katalysatorer for hele kommunens
fremtidige udvikling, med fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed og på forkant
med nye tendenser inden for fremtidens boformer.
Sundhedspolitikken, forslag
Visionen for sundhedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune er: ”At fremme sundheden og øge ligheden i sundhed blandt borgerne i Høje-Taastrup Kommune”. Sundhedspolitikken tager afsæt i en
12-årig vision, der spænder over fire temaer med tilhørende målsætninger og handlepunkter:
•
•
•
•

Tema 1: Trivsel og sundhed, herunder Mental sundhed, Overvægt og Storforbrug af alkohol og
stoffer
Tema 2: Rammer, herunder Sundhedsfremmende rammer og Samarbejde
Tema 3:Tidlig indsats, herunder Børns Sundhed og trivsel, Sundhedsvaner og Kronisk sygdom
Tema 4: Dit lokale sundhedsvæsen, herunder Borgeren i centrum og Rehabilitering

Særligt Tema 2, der omhandler de sundhedsfremmende fysiske rammer har relevans for udviklingen af NærHeden. Af sundhedspolitikken fremgår det, at Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vil
fremme mulighederne for et sundt liv ved at skabe rammer, der gør det sunde valg til det lette
valg. Det kan f.eks. ske ved
•
•
•
•
•
•

at styrke muligheden for at gående og cyklende borgere let og trygt kan komme rundt i kommunen,
at tænke bevægelse ind i planlægningen af kommunens byrum og naturområder,
at samarbejde med boligområder om at skabe udeområder, der inspirerer til et aktivt liv,
at tænke sundhed ind i forbindelse med nybyggeri eller ombygning af offentlige bygninger,
at have fokus på sundhed, herunder arkitektur, lys, natur og støj ved indretning af bygninger
at eksperimenter med at udvikle rammer som både giver mere sundhedsfremme, men som
samtidig skaber ejerskab, fællesskab og samarbejdsrelationer.

Trafikstøjhandlingsplan 2013-2016
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i 2013 vedtaget Trafikstøjhandlingsplan 2013-2016. Planen
har til formål at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.
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Planen beskriver allerede gennemførte støjdæmpende projekter og fremadrettede indsatsområder i
kommunen, der er valgt på baggrund af erfaring og viden om støjende trafik, og henvendelser fra
borgere, der føler sig generet af trafikstøj.
Kommunen har i 2009 etableret en støjskærm langs Brandhøjgårdsvej på strækningen mellem Mejerivej og Stenbuen, fordi beboerne i nærheden af og ud mod Brandhøjgårdsvej følte sig generede
af støj fra vejen.
Strategisk Energi- og Klimaplan 2020
Høje-Taastrup Kommune er en klimakommune. Byrådet besluttede i 2009 Klimaplan 2009-2013,
hvor målet for perioden var:
•
•
•

At reducere henholdsvis elforbruget og CO2-udledningen med 2% om året i forhold til 2008 - i
kommunen som virksomhed
At arbejde for at reducere CO2-udledningen med 2% om året i forhold til 2008 - i kommunen
som helhed
At planlægge og etablere en 'Ny CO2-neutral bydel' til 6-7.000 indbyggere frem mod 2015

CO2-reduktionerne fra Klimaplan 2009-2013 er i dag implementeret og Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 er en opfølgning på den første klimaplan.
Visionen i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 lyder: ”Høje-Taastrup Kommune skal være fossilfri
senest 2050. Vi vil nå målet gennem en omkostningseffektiv grøn omstilling af el-, varme og
transportområdet til gavn for miljø, klima, borgere og virksomheder.”
Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 har fokus på fire indsatsområder:
•
•
•
•

Energieffektivisering
Elforsyning
Varmeforsyning
Transport

Indsatsområderne arbejder med CO2-reduktioner inden for både kommunens bygninger og gadebelysning, private boliger og virksomheder.
Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 indeholder et afsnit om Smart City, som vil kunne integreres
i forbindelse med udvikling af NærHeden, herunder Smart City-løsninger inden for energieffektivitet, energiforsyning, vand- og spildevandsforsyning, transport m.v.
Vandhandleplan 2010-2015
Vandhandleplan 2010-2015 er en kommunal handleplan, der skal udmønte retningslinjerne i de
statslige vandplaner. Kommunens vandhandleplan må ikke stride mod statens vandplaner.
Høje-Taastrup Kommune er omfattet af to vandoplande:
•
•

Isefjord og Roskilde Fjord. Hovedopland 2.2
Køge Bugt. Hovedopland 2.4.

NærHeden ligger i Hovedopland 2.4, hvor Lille Vejle Å og Baldersbækken har udløb i Køge Bugt.
Lille Vejle Å er efter Sejlbjerg Mose kategoriseret som et vandløb, der er reguleret gennem vandløbsregulativet. Kommunens indsats skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk
tilstand eller godt økologisk potentiale.
Baldersbækken er ikke et vandløb, men et såkaldt spildevandsteknisk anlæg. Det betyder, at Baldersbækken er omfattet af kommunens spildevandsplan.
Spildevandsplan
Spildevandsplanen er en plan for afledning, rensning og bortskaffelse af spildevand i Høje-Taastrup
Kommune. Spildevandsplanen fastlægger bl.a. kapaciteter for de enkelte kloakoplande, hvilket kan
have betydning ved udarbejdelse af tilslutningstilladelser.
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I Spildevandsplanen ligger NærHeden i kloakopland G – med et lille hjørne i opland I. Det tidligere
industriområde i den vestlige del af NærHeden er separat kloakeret. Det øvrige område i Nærheden
er i dag ukloakeret, men planlagt separat kloakeret. Separat kloakering vil sige, at der ligger to
ledninger, én til overfladevand/regnvand, hvor vandet typisk ledes til en sø eller vandløb, og én
ledning til spildevand, der løber til renseanlæg.
I forbindelse med en revision eller eventuelt tillæg til den gældende spildevandsplan vil kommunen
ændre planen for området således, at overfladevandet fra den sydøstlige del af området kan ledes
direkte til Lille Vejle Å. Den offentlige kloakering i dette område vil herefter alene varetage håndtering af spildevand fra boliger m.v.
Klimatilpasningsplan 2015-2018
Klimatilpasningsplanen for Høje-Taastrup Kommune indeholder en handlingsplan, der skal medvirke til at begrænse konsekvenserne af fremtidens øgede nedbør og stigninger i hav – og grundvandsstand. Der er bl.a. forslag til konkrete indsatser ved City 2 og Rønnevangskirken, og forslag
om nærmere undersøgelse ved Høje Taastrup Transportcenter og Mølleholmen Bassin FS.
Derudover bliver der peget på i alt 29 områder i kommunen med risiko for skadevoldende oversvømmelse, og hvor der foreslås en nærmere undersøgelse af behov for eventuelle indsatser.
Det ene af disse områder er Tanghus (område 22), der ligger langs Lille Vejle Å nedstrøms NærHeden. Ejendommen og drikkevandsforsyningsboringen ligger i en lavning med risiko for oversvømmelse fra vandløbet. Det vurderes, at problemets omfang bør undersøges nærmere i klimatilpasningsplanens planperiode.
Klimatilpasningsplanen er forankret i Kommuneplan 2014 ved Kommuneplantillæg nr. 7, hvor der
er besluttet tre retningslinjer. Retningslinje 4.3.1.2 og 4.3.1.3 vurderes at være relevante for miljøvurderingen af plangrundlaget for NærHeden.
•

•

•

Retningslinje 4.3.1.2. Ved planlægning inden for de risikoområder, der er udpeget i Kommunens Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018, skal det overvejes, hvilke krav der skal stilles til tiltag for klimatilpasning.
Retningslinje 4.3.1.3. Ved anden planlægning kan det med udgangspunkt i Handlingsplan for
klimatilpasning 2015-2018 overvejes, om der er tiltag, der kan understøtte klimatilpasningen i
kommunen.
Retningslinje 4.3.1.4. I Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018 er der anført en række
sektorplaner, som skal behandles efterfølgende. I forbindelse med behandlingen af disse skal
der tages stilling til, om der skal gennemføres eller stilles krav om tiltag, der understøtter klimatilpasningen i kommunen, herunder eventuelle tilhørende kommuneplantillæg.

Strategi for håndtering af regnvand

Klimaforandringerne har givet nye udfordringer som for eksempel flere og kraftigere regnskyl, oversvømmelser på veje og i kældre, overløb fra spildevandsystemet mv.
Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en vision for håndtering af regnvand, der skal være pejlemærke for det langsigtede arbejde med klimatilpasning. En af de store udfordringer er håndtering
af regnvandet i de få dage om året, hvor det regner meget kraftigt. Vores kloaksystem er ikke dimensioneret til de ekstreme situationer, som vi må forvente vil opstå oftere på grund af klimaforandringerne. Håndtering af regnvand er en af de vigtige opgaver, som indgår i kommunens klimatilpasningsplan og spildevandsstrategi.
Af strategien fremgår det, at Byrådet har en vision om, af Høje-Taastrup Kommune skal skabe
fremtidssikrede og bæredygtige løsninger til håndtering af de øgede nedbørsmængder til gavn for
borgere, vandkredsløbet og naturen. Dette kan gøres ved
•
•

at se regnvandet som en ressource, der kan skabe muligheder for leg, læring og bevægelse
samt forskellige naturoplevelser
at fremme den lokale håndtering af regnvand gennem inspiration og dialog internt og eksternt i
kommunen.
Side 14

7.2 Sammenfattende vurdering af målsætninger
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at en vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan
4.42. enten understøtter eller er neutral i forhold til kommunens øvrige planlægning. Eneste miljøfaktor, der eventuelt ikke er i overensstemmelse med kommunens målsætninger er trafikstøj, fordi
byudviklingen uundgåeligt skaber mere trafik i området.

Planer og politikker

Påvirkning

Bemærkninger

Udviklingsstrategi 20162028

Positiv

Planforslagene understøtter kommunens
ønske om attraktive boliger med adgang til
grønne omgivelser.

Kommuneplan 2014

Neutral

Vedtagelse af lokalplan 4.42 forudsætter
ændring af Kommuneplan 2014 ved Kommuneplantillæg nr. 14.

Vækstpolitik 2013-2017

Positiv

Planforslagene danner det planmæssige
grundlag for Udviklingsplanen, og understøtter på den måde kommunens ønske om
nye boligområder med fokus på økonomisk,
social og miljømæssig bæredygtighed.

Sundhedspolitikken

Positiv

Loopet, naturområdet og stierne, der forbinder NærHeden med de omkringliggende
rekreative muligheder, forventes at blive et
markant træk ved området. Lokalplanforslag 4.42 indeholder en række retningslinjer, der fastsætter bestemmelser herom.

Trafikstøjhandlingsplan
2013-2016

Neutral/negativ

Planen har til formål at nedbringe antallet
af borgere, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Neutral

Planforslagene indeholder ikke bestemmelser, der understøtter energieffektiviseringer.

Vandhandleplan 20102015

Neutral

Der forventes ingen påvirkning af målsatte
recipienter (vandløb og søer) som følge af
vedtagelsen af planforslagene.

Spildevandsplanen

Neutral

Området for NærHeden forventes indarbejdet i spildevandsplanen ved et tillæg eller
en revision af gældende plan.

Klimatilpasningsplan 20152018

Neutral

Der forventes ikke øget risiko for oversvømmelse og deraf materielle skader som
følge af vedtagelsen af planforslagene.

Strategi for håndtering af
regnvand

Positiv

Lokalplanforslag 4.42 indeholder retningslinjer om regnvandshåndtering og understøtter på den måde kommunens strategi.
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8. Høring om afgrænsning af miljørapport
Høje-Taastrup Kommune har i perioden 4. april til 14. april 2016 foretaget en høring om afgrænsning af miljørapporten. Høringen havde til formål at afklare miljøvurderingens geografiske afgrænsning og detaljeringsgrad, relevante miljøfaktorer, vurderingskriterier, databehov m.m.
Høringen har omfattet:
•
NærHeden P/S
•
Kroppedal Museum
•
HTK Vand A/S
•
HTK Kloak A/S
•
Høje-Taastrup Kommune
o Center for ejendommen og intern service
o Byrådscentret
o Teknik- og Miljøcentret
o Driftsbyen
Ved høringsfristens udløb den 14. april 2016 havde Høje-Taastrup Kommune modtaget ét høringssvar.
Kroppedal Museum vurderer, at de vil stille krav om en arkæologisk udgravning af de fire felter
med velbevarede jordfaste fortidsminder af bebyggelsesmæssig karakter samt en gravplads, inden
området kan bebygges.
Kroppedal Museum er i øvrigt enig i, at ”Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, arkitektonisk og arkæologisk kulturarv” ikke behøver at indgå i miljøvurderingen.
Resultat af høring
Høringen har ikke givet anledning til ændringer i afgrænsningen af miljøvurderingen.
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9. Miljøvurdering
I dette kapitel beskrives kommuneplantillæggets og lokalplanens sandsynlige væsentlige indvirkninger på de miljøforhold, som på grundlag af afgrænsningsrapporten er udvalgt som de relevante
miljøfaktorer.
I lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om, at miljøvurderingen bør omfatte
nedenstående faktorer. Afgrænsningsrapporten fastslog, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14
og Lokalplanforslag 4.42 antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på de med fed markerede miljøfaktorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biologisk mangfoldighed
befolkningen
menneskers sundhed
fauna og flora
jordbund
vand
luft
klimatiske faktorer
materielle goder
landskab
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser
arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, samt
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer, samt eventuelle kumulative indvirkninger

I miljørapporten er nogle miljøfaktorer slået sammen, således at miljørapporten er inddelt i afsnit,
der indeholder en vurdering af:
•
•
•
•
•

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Overfladevand
Landskab
Befolkningen og menneskers sundhed
Kumulative virkninger

I de følgende afsnit beskrives de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til de enkelte miljøfaktorer som følger af en endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan
4.42 for udviklingen af den nye bydel i Hedehusene, NærHeden. Vurderingen af indvirkningen på
de enkelte miljøfaktorer er gennemført på baggrund af generel viden om indvirkningerne af de i
planforslagenes forudsatte aktiviteter.
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8.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Planforslagene indeholder bestemmelser for den fremtidige arealanvendelse, herunder boligbyggeri, vejudlæg, grønne områder m.m. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at dele af den eksisterende ikke beskyttede flora og fauna i området vil blive fjernet og erstattet af nye grønne områder.
Beskyttet natur
I den syd-vestlige del af byudviklingsområdet er der registreret i alt fire områder, der er beskyttet i
henhold til naturbeskyttelseslovens 3 § 3. Det er tre mindre søer, hvoraf de to har en bræmme mose omkring, samt et større søområde med to engarealer omkring. Der er desuden registreret fredsskovpligtige arealer omkring Sejlbjerg Mose. Alle de § 3 beskyttede arealer og fredsskoven bevares
og indgår i lokalplanens delområde 7.

Eksisterende beskyttet natur i NærHeden

Bilag IV-arter
På habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver
streng beskyttelse. EU's medlemslande er forpligtet til at træffe foranstaltninger, der sikrer de
nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Habitatdirektivet har direkte og bindende virkning, og
forpligter kommunen i forbindelse med lokalplanlægning. Hvis der således konstateres arter omfattet af direktivets artikel 12, bilag IV, skal det sikres, at planen lever op til denne beskyttelse – evt.
ved justeringer af planen eller iværksættelse af foranstaltninger, som sikrer de beskyttedes yngleog levevilkår.

8.1.1 Påvirkning af beskyttede arter
Padder
Inden for lokalplanområdet er der i hhv. 2006 samt 2011 konstateret yngleforekomster af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander, der begge er omfattet af habitatdirektivets artikel 12, bilag
IV, i to vandhuller nord for Sejlbjerg Mose. Derudover ynglede flere andre paddearter: Butsnudet
Frø, Skrubtudse og Lille Vandsalamander.
Høje-Taastrup Kommune har på den baggrund fået gennemført en vurdering af lokalplanens påvirkning af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. Der vil endvidere blive foretaget feltundersøgelser i lokalplanområdet i foråret 2016 med henblik på at vurdere den aktuelle paddebestand i
området.
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Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander opholder sig kun i vandhullerne i forbindelse med yngleperioden. Resten af året opholder de sig på levesteder i nærheden. Der er en række potentielle levesteder inden for lokalplanområdet med de største arealer liggende syd for omkring Sejlbjerg Mose, men også arealer i den vestlige del af lokalplanområdet vurderes at være potentielle levesteder.
Rammelokalplanen udlægger både storparceller på arealer, der i dag er potentielle levesteder og
storparceller omkring ynglelokaliteterne. Endvidere etableres der veje i området, som krydser paddernes spredningsveje. Foruden de direkte følger af lokalplanen vil etablering af en by med ca.
3.000 boliger og en relativ høj byggetæthed medføre et indirekte pres på paddebestandene samt
midlertidige påvirkninger fra byggeaktiviteter i den lange etableringsperiode. Samlet set vil lokalplanen medføre meget omfattende påvirkninger af levevilkårene for de beskyttede paddearter, der
yngler i området, med mindre der iværksættes en række tiltag for at kompensere for de negative
påvirkninger.
Det vil ikke være muligt at beskytte de padder, der yngler i det østligste vandhul, der således ikke
kan opretholdes som ynglelokalitet, mens mulighederne for at bevare det vestlige vandhul som
ynglelokalitet er bedre, såfremt der gennemføres en række tiltag.
Med henblik på beskyttelse af padderne i området og for at sikre den samlede økologiske funktionalitet af bestanden, er der behov for en række afværgeforanstaltninger. En del af disse er indarbejdet i lokalplan 4.42, mens de øvrige tiltag bl.a. skal sikres forud for eller i forbindelse med detailplanlægningen i området. Tiltagene, der er nærmere beskrevet i Amphi Consults notat af 1. april
2016, omhandler primært det nedenfor beskrevne. LAR-elementer kan endvidere indgå som en del
af tiltagene eller understøtte disse. Kommunen vurderer, at tiltagene er tilstrækkelige til at sikre
den samlede økologiske funktionalitet for de beskyttede arter.
Nye ynglelokaliteter: Der skal etableres nye ynglesteder andre steder, enten i den sydlige del af lokalplanområdet eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Der vil som minimum skulle etableres to nye lokaliteter, og det skal sikres, at mindst en af disse er blevet koloniseret, før der kan
vedtages detaillokalplaner for storparceller syd for de to vandhuller i delområde 7 samt omkring
det østlige vandhul i delområde 4. Etableringen af de nye ynglelokaliteter bør således ske i så god
tid inden detaillokalplanlægning i disse områder.
Naturpleje og lavbundsområder: For at gøre området mere robust og forbedre vandhullerne som
ynglesteder for de beskyttede padder, skal der gennemføres naturpleje i de to vestlige vandhuller
med oprensning, fjernelse af pilekrat og udvidelse af det mindste af vandhullerne.
For at kompensere for inddragelse af bevoksede arealer er det nødvendigt generelt at optimere de
arealer, der er udpeget som naturområder (delområde 7), som levesteder for padder. Der skal bl.a.
etableres lavbundsområder omkring og mellem de to vandhuller og ved Sejlbjerg Mose samt udlægges skjulesteder.
Spredningskorridorer: For at sikre gode spredningsmuligheder mellem de nordlige vandhuller og
leveområder ved Sejlbjerg Mose samt de nye ynglesteder er det vigtigt, at der etableres en spredningskorridor. Den skal have en bredde på mindst 25 m og udformes med naturlig, lysåben vegetation, der bør plejes med slåning 2 gange årligt. Samtidig må der ikke være terrænspring, som kan
være barriere for paddevandringer. Lokalplanen indeholder bestemmelser herom.
Vand: Der må ikke ske tilledning af vand fra udgravninger til ynglelokaliteter ligesom der ikke må
tilledes vejvand, da dette kan forringe vandkvaliteten. Lavbundsområder, der skal fungere som levesteder for padder, må ligeledes ikke tilføres vand fra veje og parkeringsarealer.
Det er vigtigt at være opmærksom på at dræning af arealer kan påvirke vandstanden i ynglevandhullerne og at der på sigt kan komme en mindre tilstrømning af vand til søerne som følge af bebyggelse og befæstning af arealer. Dette skal i videst muligt omfang undgås.
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Skygge: Padder er afhængige af, at særligt ynglesteder, men også levesteder er lune. Det er derfor
vigtigt, at bebyggelsen ikke kaster væsentlig skygge på delområde 7 og særligt på ynglestederne.
Lokalplanen indeholder bestemmelser for den fremtidige lokalplanlægning, der skal sikre, at placering og højde af bebyggelse, der grænser op til arealer i delområde 7 med natur og arter, som er
beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen, ikke er til skade for beskyttelsesinteresserne, f.eks. ved skyggegivning.
Paddehegn og paddetunneller: For at mindske risikoen for trafikdrab af padder skal der etableres
paddehegn på østsiden af den nord/sydgående adgangsvej samt paddehegn og – passager ved den
nye fordelingsvej mellem de nordlige vandhuller og Sejlbjerg Mose. For at padderne kan overleve
inde i den tætte bebyggelse er det endvidere vigtigt, at der holdes en skarp adskillelse mellem
paddernes levesteder og byområdet. De sammenhængende net af naturområder og spredningskorridorer ved de nordlige vandhuller skal således afgrænses mod omgivelserne af terrænspring/permanente paddehegn. Lokalplanen indeholder bestemmelser om dette.
Fodring og udsætning af fisk mv.: Det er forbudt at fodre ænder mv. og udsætte f.eks. fisk og
skildpadder i søer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det forekommer dog alligevel ofte i bebyggede områder, og der bør derfor ved skiltning fortælles om de beskyttede arter og
hvordan fodring mv. påvirker vandkvaliteten i søen og dermed også dyre- og plantelivet.
Overvågning: Udbygningen af NærHeden må ikke påvirke områdets økologiske funktion for de to
beskyttede paddearter (stor vandsalamander og spidssnudet frø). Der bør således laves et overvågningsprogram, som skal 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.
Markfirben
Kommunen har ikke konkrete oplysninger om eventuelle markfirben inden for lokalplanens område.
De nærmeste kendte nyere fund er fra Roskilde Kommune. Generelt kan sydvendte åbne baneskråninger potentielt være levesteder for markfirben. Banen, der ligger nord for lokalplanområdet,
ligger i den vestlige del i niveau med lokalplanområdet og har ingen baneskråning, mens der er en
baneskråning i den østlige del. Der er bevoksning i skellet mellem banearealet og lokalplanområdet. Herudover er der et brombærkrat på baneskråningen. Inde på selve lokalplanområdet, har
jorden hidtil primært været anvendt til landbrug og erhvervsanlæg, hvor hovedparten af bygningerne er nedrevet over de seneste år. Enkelte arealer har dog ligget med græsbevoksning. Kommunen vurderer, at det på nuværende tidspunkt næppe er sandsynligt, at der findes markfirben på
baneområdet og inden for lokalplanområdet. En endelig vurdering af en eventuel påvirkning af
markfirben vil blive gennemført i forbindelse med den efterfølgende planlægning og øvrig myndighedsbehandling.
Flagermus
Kommunen har ingen konkret viden om flagermus i området. Generelt ikke ældre træer inden for
lokalplanområdet. Der er dog enkelte større træer i den vestligste del af området, men kommunen
vurderer, at der er størst sandsynlighed for flagermus i området omkring sejlbjerg mose, hvor der
er en del skovbeplantning. Lokalplanen lægger ikke op til ændringer i denne. Den tilbageværende
hal i den vestlige del af området, der kan være et muligt overvintringssted for flagermus, skal nedrives. Såfremt dette skal ske i vinterperioden, skal det sikres, at der ikke er flagermus i hallen. En
endelig vurdering af en eventuel påvirkning af markfirben vil blive gennemført i forbindelse med
den efterfølgende planlægning og øvrig myndighedsbehandling.
Fældning af træer og nedrivning af bygninger
Ved eventuel fældning af træer skal naturbeskyttelseslovens § 29a iagttages vedrørende beskyttelse af bilag IV-arter efter habitatdirektivet (eksempelvis alle flagermusarter). Det samme gælder i
forbindelse med nedrivning af bygninger. Ligeledes skal ”Bekendtgørelse 1782 af 16. december
2015 om fredning af visse dyre- og plantearter m.m.” bl.a. iagttages angående perioder, hvor visse
træer ikke må fældes i visse perioder.
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8.2 Overfladevand
Regnvand i Nærheden holdes som udgangspunkt på overfladen i kanaler, grøfter eller i regnbede.
Formålet er at skabe rekreative værdier i byrummet med vandhuller og små søer efter større regnskyl.
Lokalplanforslaget udlægger et rekreativt parkbånd, det såkaldte Loop, der skal forbinde den nye
bydel NærHeden sammen med Hedehusene. Loopet bliver byens grønne og blå åre, hvor regnvandet fra de omkringliggende områder opsamles og forsinkes og indgår som et centralt element i
regnvandshåndteringen. Loopet skal desuden være et grønt, rekreativt opholdsted samt anvendes
til færdsel for gående og cyklister. Man kan med denne løsning aflaste kloaksystemet og undgå potentielle skader efter skybrud, fordi vandet kan ledes væk fra området.
Den vestlige del af NærHeden – det tidligere industriområde – er i dag separat kloakeret, således
at regnvand og husholdningsspildevand holdes adskilt i to forskellige ledningssystemer. Det øvrige
område i NærHeden er ukloakeret, men planlagt separat kloakeret.
Den vestlige del af NærHeden
I den vestlige del af NærHeden bliver regnvandet opsamlet og forsinket i Loopet, inden det ledes til
det offentlige regnvandssystem, som via Sejlbjerg Mose afleder til Lille Vejleå.
Den samlede afvanding for den vestlige del forventes udformet, så den opfylder kravene i landsvæsenskommissionskendelsen fra 1970. Dette kan opnås ved bl.a. magasinering i Loopet og på de
enkelte storparceller. For storparcellerne syd for Loopet forventes der at blive givet mulighed for en
større afledning end anført i kendelsen. Dette kompenseres der for ved at udnytte Loopet til magasinering for storparcellerne nord for Loopet. Herved sikres, at det eksisterende ledningssystem og
Sejlbjerg Mose ikke overbelastes.
Den østlige del af NærHeden
I den østlige del af NærHeden er regnvandet i dag planlagt til at blive ledt til det offentlige regnvandssystem via Baldersbækken. For størstedelen af området forventes der at blive givet mulighed
for afledning af det forsinkede, overskydende regnvand til Lille Vejleå via en ændring i spildevandsplanen. I en mindre del af det nordøstlige område i NærHeden bibeholdes den planlagte afledning til det offentlige regnvandssystem via Baldersbækken.

Illustration fra Udviklingsplanen om håndtering af regnvand. Den endelige løsning er endnu ikke fastlagt. F.eks.
forventes regnvandet fra det vestlige område ledt til det offentlige regnvandssystem, inden det ledes til Sejlbjerg Mose, jf. tekst ovenfor.
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8.2.1 Håndtering af regnvand
Udviklingen af NærHeden må forventes at medføre en øget mængde overfladevand til det offentlige
regnvandssystem. Det skyldes en højere befæstelsesgrad end i dag, hvor størstedelen af området
ikke er bebygget.
For at aflaste kloaksystemet og minimere risikoen for oversvømmelser og deraf medfølgende materielle skader, giver lokalplanforslaget mulighed for forskellige LAR-løsninger. LAR - Lokal Afledning
af Regnvand – kan være mange ting. Det kan f.eks. være nedsivning, regnbede eller belægninger,
hvor regnvandet kan trænge igennem. Det kan også være kanaler og grøfter langs veje og pladser
eller områder, hvor vandet kan stuve op i kortere tid. Disse løsninger skal medvirke til at begrænse
belastningen af det offentlige regnvandssystem og fremme vandets naturlige kredsløb.
Dette passer godt med kommunens vedtagne strategi for håndtering af regnvand. Strategien beskriver, at kommunen ønsker bæredygtige fremtidssikrede løsninger vedrørende regnvandshåndtering. Kommunen ønsker desuden, at regnvand skal ses som en ressource, som kan skabe mulighed
for leg, læring og bevægelse samt forskellige naturoplevelser til glæde for borgerne i kommunen.
Der skal meddeles tilladelse til nedsivning, hvis overfladevand ledes til et område, hvor det samles
og nedsiver. Afhængig af LAR-løsningen skal der meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 4
§ 19 og efter § 30 eller § 31 i spildevandsbekendtgørelsen 5.
Regnvand fra storparceller og vejarealer
Regnvand fra trafikarealer kan være forurenet med salt, olie og andre miljøfremmede stoffer, og
skal fjernes fra regnvandet inden tilledning til recipient.
Tagvandet fra parcellerne opsamles og forsinkes inde på den enkelte storparcel, før det ledes videre til forsinkelse i Loopet og endelig ledes til den offentlige regnvandsledning. Dette sker for eksempel ved, at der etableres vandrender langs stier og bygninger, der leder regnvandet til lokale
regnbede eller bassiner i bebyggelserne. Herved skabes muligheden for at udforme fællesarealer
med synligt stemningsskabende vand, frodige beplantninger og opsamling af regnvand til brug i
haver. Regnvandet bliver på den måde en både rekreativ, social, miljømæssig og økologisk ressource for bebyggelsernes beboere.
Nedsivning og forurenet jord
I den vestlige del af Nærhedens område er en betydelig del af arealet forureningskortlagt efter
jordforureningsloven på vidensniveau 2. Hvis der skal foretages grave- eller anlægsarbejde på den
forureningskortlagte del af området, skal det indledningsvist vurderes om dette arbejde kræver en
§ 8 tilladelse efter jordforureningsloven 6.
Områder egnet til nedsivning må generelt ikke være forurenet, idet der dermed kan skabes øget
udvaskning og mobilisering af forurenede stoffer fra området. I nogle tilfælde kan der dog være tale om, at jorden udelukkende er påvirket af immobil forurening, således at LAR-løsninger med nedsivning godt kan etableres.
NærHeden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt indvindingsopland. Kommunen vurderer, at der i tilfælde af ønske om etablering af LAR-løsninger indenfor det
kortlagte areal, eller hvis det ønskede nedsivningsområde støder op til et V2 kortlagt areal, kan
nedsivning kun ske på baggrund af en konkret vurdering.
Den individuelle vurdering foretages ud fra viden om forureningen i det aktuelle område, idet der
så skal foretages en risikovurdering i forhold til områdets grundvandsressource. Man kunne således
godt forestille sig, at der kan gives tilladelse til nedsivning af regnvand i et område udelukkende
forurenet med lav mobile stoffer som tungmetaller, PAH og tung olie.

4
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Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
6
Lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015 om forurenet jord
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Ved ønske om nedsivning på forureningskortlagt areal vil forhold omkring det konkrete projekt,
krav til forureningsundersøgelse, risikovurdering m.v. skulle indgå i en ansøgning om en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven i kombination med en § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Hvis LAR-anlægget kun skal forsinke vand i det V2 kortlagte område uden at nedsive, kan det muligvis etableres med tæt membran f.eks. i form af en lermembran. I alle tilfælde skal projektet dog
indledningsvist vurderes i forhold til om der skal indhentes en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven.
Håndtering af regnvand ved skybrud
Målet for skybrudshåndteringen er at undgå skader fra opstuvet og afstrømmende vand. Det forventes at indgå i den fremtidige løsning, at regnvandet skal forsinkes på de enkelte storparceller og
i Loopet. Ved skybrudshændelser vil loopet og kvarterpladserne fungere som magasin for regnvandet.

Almindeligt vandspejl i Loopet.
I hverdagen forventes Loopet at fremstå med
vandspejl i småsøer og med lavtstående vand i
kanalerne.

Loopets vandspejl efter skybrud.
Efter et skybrud forventes det at regnvandet vil
være udbredt i hele Loopet. Søerne vil have et
højtliggende vandspejl og engarealerne vil kortvarigt stå med vandspejl og fugtige skråninger.
Stierne i Loopet forventes at være delvist dækkede med vand.

I Klimatilpasningsplan 2015-2018 er udpeget et område ved Tanghus (område 22), som et område
med sandsynlighed for oversvømmelse. Tanghus ligger langs Lille Vejleå nedstrøms NærHeden, og
klimatilpasningsplanen vurderer, at der kan være risiko for oversvømmelse, fordi ejendommen og
drikkevandsforsyningen ligger i en mindre lavning nær Lille Vejleå. Klimatilpasningsplanen angiver, at problemets omfang bør undersøges.
Kommunen har fået foretaget en vurdering af, hvor stor en udledning af overfladevand, der kan tillades til Lille Vejleå. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en detaljeret plan for det samlede
afvandingssystem i NærHeden, og det er derfor ikke muligt konkret at vurdere, hvilke vandmængder, der kan forventes at komme fra NærHeden. Beregningerne indeholder en vurdering af Lille
Vejleå i forhold til oversvømmelse, og det er anbefalet, at udledningen forsinkes ved opmagasinering, nedsivning el.lign., således at afstrømningen fastsættes til 1 l/s/brutto ha. Desuden skal systemet dimensioneres til en 10 års regnhændelse, og der skal indregnes effekten af regnhændelser, der kommer efter hinanden.
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8.3 Landskab
Den vestlige del af området er et tidligere industriområde, hvor betonfabrikken Spæncom A/S frem
til 2008 producerede betonelementer. Området er fladt og ligger i dag ubenyttet hen. Den østlige
del af området er landbrugsareal med spredte vandhuller, og er en smule kuperet. I den sydlige del
ligger et naturområde, Sejlbjerg Mose, der er en beskyttet sø med omkringliggende fredsskov.

Eksisterende terræn

Området er i Kommuneplan 2014 ikke udpeget som et værdifuldt landskab, og der er ikke andre
landskabelige beskyttelsesinteresser knyttet til området.
Terrænregulering
Vejbetjeningen til NærHeden fra Hovedgaden planlægges at ske via en broforbindelse over jernbanen. Broen forudsætter, at der etableres en jordbakke, så vejanlægget kan føres over banen. Bakken skal, udover at være fundamentet for broforbindelsen, også bebygges og udgøre en del af Stationskvarteret.

Illustration af broforbindelse over jernbanen og den planlagte bebyggelse på bakken.

Jordbakken bliver ca. 6 m over nuværende terræn med en flad hældning i NærHedens område. På
nordsiden af bakken ved baneterrænet må hældningen maksimalt være 1:2,5. Bakken forventes at
få et fodaftryk op til omkring 100.000 m² og opbygges af jord som tilføres udefra. Forslag til lokalplan 4.42 indeholder bestemmelser om terrænregulering, herunder den beskrevne bakke.
Den nye bakke forventes etableret tidligt i udviklingen, så den når ”at sætte sig” inden anlæg af infrastruktur og byggeri påbegyndes.
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en ansøgning om § 8 tilladelse efter jordforureningsloven,
miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens samt VVM-anmeldelse til modtagelse af jord og
etablering af bakken. Af materialet fremgår det, at bakken vil blive opbygget af uforurenet jord.
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Terræn efter etablering af jordbakke.

Lokalplan 4.42 giver desuden mulighed for at foretage terrænregulering i loopet med henblik på
etablering af regnvandsløsninger, stier og nedgang til tunnelen under banen.
Bebyggelse
Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 giver mulighed for at bygge op til 6 etager i NærHeden. Den
gennemsnitlige bebyggelsesprocent for hele NærHedens areal foreslås at ligge med en bruttotæthed på 65% og en nettotæthed inden for storparcellerne på 117%.
Lokalplanforslag 4.42 opdeler NærHeden i fire boligkvarterer, der forventes at få hver sin identitet
og med forskellige boligtyper.

NærHeden bliver udviklet efter en overordnet vision om fremtidens forstad – en tæt by, hvor arealet er optimalt udnyttet, og hvor borgerne tilbydes attraktive byrum, fælles grønne opholdsarealer i
bydelen og let tilgængelighed til bynære, rekreative oplevelser. NærHedens areal er disponeret efter en samlet plan, der skal understøtte den overordnede vision for bydelen.
Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser om bebyggelsens udseende, hvor der bliver lagt vægt
på variation, således at hvert delområde/storparcel opdeles i forskellige enheder med varierende
bygningshøjde og facadeudtryk. Der skal være variation i materialer og/eller i farveholdning i den
enkelte facadelængde. Bygninger, som fremtræder som ”landmarks” og/eller opføres med en markant placering på f.eks. hjørner, skal gives en særlig arkitektonisk fremtræden.
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Udvidelse af det stationsnære område
På baggrund af de høje boligtætheder i NærHeden indgår det i Forslag til Kommuneplantillæg nr.
14 at udvide det stationsnære område, så det også rummer de rammer, som i dag ligger uden for
det stationsnære område. Arealudlægget vil følge den østlige og sydlige matrikelgrænse, således at
matrikel 5 Truelstrup mark Reerslev, 1pf Kallerup Gaarde og 9n Baldersbrønde By Hedehusene udlægges til stationsnært område.

Forslag til udvidelse af det stationsnære område. Kommuneplan 2014´s udlæg til stationsnært område er vist
med turkis på kortet. Forslag til areal, som fremtidigt vil indgå i det stationsnære område, er vist med skraveret
blå.

Inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder skal placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter. Disse byfunktioner omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, offentlige institutioner, større idrætsanlæg, hoteller, tæt boligbebyggelse o.l.
Med udvidelsen vil hele NærHeden være omfattet af kommuneplanens retningslinje for de stationsnære områder. I kommuneplanens retningslinjer er det bl.a. fastsat, at omdisponering af arealanvendelsen inden for områderne ikke må ske til mere ekstensive formål, og boliger i de stationsnære områder som hovedregel skal etableres som tæt/lav eller etageboliger.

8.3.1 Visuelle ændringer
Jordbakken
Jordbakken vil ændre områdets udseende, og vil have væsentlig indvirkning på den landskabelige
oplevelse i forhold til den eksisterende udnyttelse. Set fra nord (Hovedgaden) forventes bakken at
ligne en støjvold langs den sydlige del af jernbanen. Set fra syd, øst og vest vil bakken danne et
svagt stigende terræn mod nord (jernbanen).
Jordbakken kommer ikke til at ligge tæt på de eksisterende boliger i Hedehusene og forventes ikke
at medføre skygge eller andre gener for de nuværende eller kommende beboere i området. Jordbakken kan eventuelt have en støjdæmpende effekt i forhold til støj fra jernbanen. Det svagt skrånende sydvendte terræn vil kunne bidrage til gode lysforhold i denne del af NærHeden.
Den samlede udvikling af området
Området, hvor den nye bydel NærHeden forventes udviklet, vil ændre karakter fra industriområde,
landbrug og natur til et tæt bebygget byområde.
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Udvidelsen af det stationsnære område giver mulighed for at udarbejde en samlet plan for hele
NærHeden med intensive byfunktioner. Hvis det stationsnære område ikke blev udvidet samtidig
med kommuneplantillægget og lokalplanen, ville de planmæssige rammer ikke kunne sikre et
sammenhængende vej- og stinet med adgang til Hedehusene Station.
Med udvidelsen af det stationsnære område åbnes der op for tættere boligbebyggelse og intensive
byfunktioner som f.eks. kontor- og serviceerhverv og offentlige institutioner. Udviklingen indenfor
det stationsnære område medvirker til, at Hedehusene er et attraktivt sted at bo og arbejde.
Konkrete byggeprojekter vil blive vurderet i forbindelse med kommunens byggesagsbehandling og
kan være omfattet af regler om VVM-vurdering (vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet).
Trafik
Formålet med stationsnærhed er at fremme en mere intensiv byudvikling omkring togstationer og
skabe mulighed for, at flere borgere vil kunne benytte de offentlige transportmidler mellem arbejde
og hjem.
Hvis store virksomheder med stor tæthed af arbejdspladser samt virksomheder med stort besøgstal placeres længere væk fra en station end 600 m, vil færre benytte den offentlige transportmulighed. Det vil skabe øget individuel trafik, øget behov for p-pladser og vil ikke understøtte kommunens politikker om sundhed.
Den korte afstand fra stationerne og ud til arbejdspladser, serviceydelser og andre besøgsmål understøtter kommunens målsætning om at gøre det sunde valg til det lette valg, idet indretningen
inviterer til, at borgerne benytter den kollektive transport samt går og cykler i stedet for at køre i
bil. Denne udvikling kan på sigt medføre større trafiksikkerhed i form af mindre bilisme.
Bydelens grønne struktur
En høj bebyggelsesprocent i de stationsnære områder kan risikere at presse byernes grønne struktur, herunder parker, legepladser, stier og andre grønne rum i byen. Den overordnede vision om,
at der skal bygges tættere og højere i områder nær stationerne, medfører at de enkelte bebyggelsers interne friarealer bliver mindre. Det stiller øget krav til borgernes offentlige fælles friarealer.
Kommuneplan 2014 indeholder en retningslinje om byens grønne strukturer, retningslinje 2.5 Det
fremgår heraf, at
•

•
•

Ved planlægning i byområdet skal det vurderes, hvordan eksisterende og eventuel nye grønne
områder og understøtter helheden og sammenhæng med byens grønne struktur. Byens grønne
strukturer skal forbinde byen funktionelt og visuelt.
Som udgangspunkt skal det sikres, at den overordnede grønne struktur i byerne fastholdes og
forbindelsen til de bynære rekreative områder tænkes ind.
Princippet med grønne kiler, der føres ind til tæt bebyggelse, skal tilgodeses ved fremtidig bebyggelse.

Lokalplanforslag 4.42 har til formål at sikre den principielle beliggenhed, udformning og anvendelse
af NærHedens parkbånd (Loopet) og naturområderne. Det sker for at udviklingen af NærHeden
sker under hensyntagen til kommunens ønske om grønne strukturer og forbindelser i byerne.
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8.4 Befolkning og menneskers sundhed
Det er visionen, at NærHeden skal skabe rammerne for det nemme og smarte liv, hvor beboernes
daglige gøremål med f.eks. transport, aflevere og hente børn, fritidsaktiviteter går op i en højere
enhed. Samtidig skal der gøres en særlig indsats for at understøtte mulighederne for forskellige
former for fællesskaber.
Planforslagene giver mulighed for at etablere en tæt bydel med relativt høje bebyggelsesprocenter.
Der vil samtidig blive lagt vægt på små private udearealer til boligerne og lidt større fællesarealer
på kvarterniveau.
Af betydning for beboernes rekreative muligheder indeholder planforslagene bestemmelser, der udlægger nye planlagte stier både i og uden for NærHedens areal. NærHedens vej- og stiplan med
loopet, der skal binde byen sammen på tværs af jernbanen understøtter planlægningens mål om
kobling af bydele og helhed i byudviklingen. Vej- og stiplanen giver en kobling af bydelen til den
overordnede infrastruktur, den eksisterende by og det åbne land.

8.4.1 Veje, fremkommelighed og trafikstøj
Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2014 foreslår ændringer i kommuneplanens hovedstruktur ved planlægning af nye fordelingsveje, der forbinder arealet internt og med omgivelserne mod øst. Kommuneplan 2014 indeholder i dag planlagte fordelingsveje mod nord over jernbanen, mod syd ved
forlængelse af Sejlbjerg og fordelingsvej der skal forbinde Brandhøjgårdsvej og Sydvej.

Forslag til nye planlagte veje (lys grøn stiplet)

Broforbindelse
Det fremgår af kommunens vejplan i Kommuneplan 2014, at der planlægges for en forbindelse
mellem Hedesvinget og Hovedgaden – en underføring af vej og sti under jernbanen fra Hedehusene sydøst til Hovedgaden. Byrådet har i februar 2015 truffet principiel beslutning om en broforbindelse i stedet for den planlagte underføring. Broforbindelsen forventes at udgøre den primære vejadgang mellem eksisterende by og NærHedens areal. Vejforbindelsen forventes etableret som en
kombineret vej- og stibro.
Der foreligger endnu ikke et konkret projekt for broforbindelsen og eventuel tilpasning af vejbaner,
herunder hvilke støjkonsekvenser det vil få for de omkringboende. Hvorvidt etablering af broen
over jernbanen vil medføre krav om VVM-redegørelse, må bero på en vurdering af, hvorvidt det vil
medføre væsentlig påvirkning på miljøet.
Side 28

Vejplan
Med vejplanlægningen skal det sikres, at NærHeden bliver en del af en større sammenhængende
by og vejnet med gode rammer for den fremtidige mobilitet og det trafikale flow i byen.
Det fremgår af udviklingsplanen at vejstrukturen i NærHeden er opbygget med en ny broforbindelse over jernbanen fra nord, og en gennemgående nord-sydgående adgangsvej, som på sigt tænkes
forbundet med Sydvejs forlængelse. NærHedens areal og de enkelte storparceller forbindes ved en
cirkulær fordelingsvej, og en række lokale veje skal sikre adgang til storparcellen.
NærHedens areal kobles med vejforbindelse til omgivelserne ved følgende punkter:
•
•
•
•

Vejadgang
Vejadgang
vej
Vejadgang
Vejadgang

fra NærHedens areal til udviklingsområdet mod øst, 2 forbindelser
i form af sivevej mellem NærHedens areal og villaområde mod vest via Teglværksmod nord via broforbindelse med fremtidig kobling til Hovedgaden og Kallerupvej
mod syd med fremtidig kobling til Sydvejs forlængelse

NærHedens vejhierarki. NærHedens Udviklingsplan

Trafikmængde og afvikling
Tilkørselsveje og interne veje forventes anlagt i takt med udbygningen af NærHeden. I den kommende planlægning og udvikling af området vil der kunne ske afvigelser.

Scenarie 1. Det markerede bygningsområde er udbygget.

Scenarie 2. Det markerede bygningsområde er udbygget og broen over baneterrænet er etableret.

Scenarie 3. Det markerede bygningsområde er udbygget og vejforlængelser
samt broen over baneterrænet er etableret.

Scenarie 4. NærHeden er
fuldt udbygget og vejforlængelser samt broen
over baneterrænet er
etableret.
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Høje-Taastrup Kommune har i marts 2016 gennemført en trafiktælling i Hedehusene i krydsene
Brandhøjgårdsvej/Hovedgaden, Hedevolden/Kallerupvej/Hovedgaden og på Stenbuen mellem
Brandhøjgårdsvej og Reerslevvej. På baggrund af trafiktællingen er det vurderet, hvordan den forventede fremtidige trafik til og fra NærHeden påvirker trafikafviklingen i centrale vejkryds uden for
området og i kryds på adgangsvejen inde i NærHeden.
Det fremgår af vurderingen, at ingen kryds uden for NærHedens område får kritiske belastningsgrader. Dog forventes krydset Hovedgaden/Hedevolden at have en belastningsgrad i den høje ende
for nyanlæg. Behovet for eksempelvis svingbaner i det signalregulerede kryds Hovedgaden/Hedevolden vil kræve nærmere analyser. Vurderingen er gennemført på baggrund af en række
forudsætninger og skøn, som gør de absolutte tal usikre. Imidlertid er belastningsgraderne generelt så lave, at hovedresultatet skønnes robust.
Trafikstøj
Kommunen har pligt til at overholde de vejledende grænseværdier ved nybyggeri af f.eks. boliger
eller ved etablering og udbygning af eksisterende veje. Derimod giver hverken miljø- eller planlov
mulighed for at gribe ind over for støjproblemer i eksisterende boliger fra eksisterende veje. Det
betyder, at kommunen ikke har handlepligt til at iværksætte en støjbekæmpende indsats, hvis vejstøjen i et område forøges som følge af en stigning af eksempelvis trafikmængder. Den nødvendige
støjbekæmpelse må basere sig på myndighedernes frivillige indsats, på grundejernes eget engagement eller på støjpartnerskab mellem myndigheder og grundejere.
Nedenfor er gengivet Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj.
Områdetype

Vejledende støjgrænse

Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser)

58 dB

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.,
udendørs opholdsarealer)

58 dB

Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner,
skoler)

58 dB

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.)

63 dB

Trafikstøj kan have sundhedsmæssig påvirkning i form af søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og
øget produktion af stresshormoner. Høje-Taastrup Kommune har i 2013 udarbejdet en handlingsplan for særligt støjbelastede områder med henblik på at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger.
Udviklingen af NærHeden med ca. 3.000 nye boliger, skole, daginstitutioner, kulturtilbud m.m. vil
medføre øget trafik – og dermed øget trafikstøj - i Hedehusene, særligt på vejene Hovedgaden,
Brandhøjgårdsvej og Stenbuen.
Til- og frakørsel til NærHeden vil under udbygning af lokalplanens delområde 1 (Havekvarteret)
udelukkende ske via Stenbuen. Den primære adgangsvej til NærHeden forventes efterfølgende at
ske via vejbroen over jernbanen. Der er ikke på nuværende tidspunkt gennemført beregninger af
trafikstøj.
Foreløbige beregninger viser, at der langs den gennemgående vej i NærHeden forventes et støjniveau på bygningsfacaden ud mod vejen på mellem 58-63 dB i 1,5 m højde. Tiltag til støjreducerende løsninger forventes at ske i forbindelse med det fremadrettede plan- og myndighedsarbejde.
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Støj fra jernbanen
Der må i lighed med vejene ikke etableres nye boliger eller anden støjfølsom anvendelse inden for
de områder, hvor støjen er højere end de vejledende støjgrænser med mindre der træffes særlige
forholdsregler i mod støjen. Støj fra jernbanen kan f.eks. reduceres ved støjafskærmning langs banen.
Nedenfor er gengivet Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernbanestøj.
Områdetype

Vejledende støjgrænse

Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser)

64 dB

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.,
udendørs opholdsarealer)

64 dB

Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.)

64 dB

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer)

69 dB

De foreløbige beregninger viser, at den forreste række bygninger ud mod jernbanen har et støjniveau over grænseværdien for boligbebyggelse.

Konkrete tiltag til støjreducerende løsninger forventes at ske i forbindelse med det fremadrettede
plan- og myndighedsarbejde.
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8.4.2 Stier og rekreative ruter
Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2014 foreslår ændringer i kommuneplanens hovedstruktur ved planlægning af nye gang- og cykelstier samt lokale rekreative ruter, der forbinder arealet internt og
med omgivelserne. Kommuneplanforslaget viser de fremtidige principielle linjeføringer, hvis endelige forløb forventes fastsat i efterfølgende lokalplaner.

Forslag i Kommuneplantillæg nr. 14 til princip for nye planlagte gang- og cykelstier samt lokale rekreative ruter
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Det overordnede stinet i NærHeden skal sikre adgang mellem kvarterer og vigtige funktioner i og
uden for NærHeden. Dertil vil et net af lokale stier sikre adgang til og internt i storparcellerne.
En overordnet cykel- og gangsti skal som en del af det rekreative grønne loop, koble NærHeden til
den eksisterende den af Hedehusene nord for banen. Dertil planlægges for cykelstiforbindelse i
eget trace langs adgangsvejen og på særligt trafikerede strækninger langs fordelingsvejen. Det
overordnede stinet i NærHeden skal desuden sikre adgang til og fra det rekreative område ved
Sejlbjerg Mose.
Lokalplanforslag 4.42 indeholder bestemmelser for udformningen af cykel- og gangstier i NærHeden, herunder bredde, belægningstype og belysning. Der skelnes mellem primære og sekundære
stier, og om de ligger langs vejen, i Loopet eller naturområdet (lokalplanforslagets delområde 7).
Stier i naturområdet må kun fremtræde med grusbelægning eller klippet græs og må ikke oplyses.
NærHedens stistruktur
Kommuneplan 2014 fastlægger, at planlægningen skal understøtte en hensigtsmæssig kobling af
stier, så der sikres sammenhæng i stinettet, god adgang fra boligområder til stationer, institutioner
og butikker samt adgang til rekreative oplevelser. Stiplanen i NærHeden med forslag til nye planlagte stier uden for NærHedens areal imødekommer mål og retningslinjer i Kommuneplan 2014.
Vej- og stiplanen understøtter kommunens mål om helhed i byudviklingen, fordi den binder NærHeden og den øvrige by sammen på tværs af jernbanen. Kommunen vurderer, at der med den foreslåede stiplan bliver en hensigtsmæssig kobling af bydelen til den overordnede infrastruktur, eksisterende by og det åbne land. Loopet i form af en rekreative gang- og cykelstier, der kobler sig til
stinettet nord for banen udgør en strategisk vigtig hovedforbindelse og et stimæssigt ruteforløb i
Hedehusene.
Stiplanen understøtter også den vigtige kobling til eksisterende by og boligområder samt forbindelsen til det åbne land og rekreative områder ved bl.a. at forbinde stier til det planlagte regionale rekreative stinet øst og syd for NærHedens areal. Dertil kommer stiforbindelse til de regionale net af
cykelstier, som i Høje-Taastrup Kommune forløber øst-vestgående og lokalt langs hovedgaden i
Hedehusene.
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8.5 Kumulative virkninger
Udviklingen af den nye bydel NærHeden vil have miljømæssig påvirkning på det omgivende miljø.
Både for beboerne i Hedehusene og for områdets natur.
Kommunen vurderer, at miljøfaktorerne ikke har en kumulativ effekt, forstået på den måde, at ingen af påvirkningerne i samspil har en forstærkende effekt på hinanden. Kommunen vurderer, at
miljøfaktorerne i højere grad er indbyrdes forbundne, hvor ændringerne i området og deraf følgende miljøpåvirkninger, sker i takt med udviklingen af NærHeden.

8.6 Sammenfattende vurdering af påvirkede miljøfaktorer
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at en vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan
4.42 vil have en enten neutral eller ikke væsentlig negativ indvirkning på de vurderede miljøfaktorer.

Miljøfaktor

Påvirkning

Bemærkninger

Biologisk mangfoldighed,
flora og fauna

Neutral

•

De naturbeskyttede områder og fredsskoven
bevares og indgår i lokalplanen.

Ikke væsentlig
negativ indvirkning

•

Med de foreslåede bestemmelser i lokalplanen forventes ingen væsentlige negative påvirkninger på bilag IV-arter.

Positiv påvirkning

•

Stistrukturen forventes at øge både nuværende og kommende beboeres rekreative
muligheder.

Positiv påvirkning

•

Vej- og stistrukturen forventes at koble bydelene og skabe helhed i på tværs af jernbanen.

Ikke væsentlig
negativ indvirkning

•

Øget trafik på vejene til og fra NærHeden, og
en vis trafik inden for NærHedens område.

Neutral

•

Der forventes ikke øget risiko for oversvømmelser og deraf materielle skader.

Neutral

•

Der forventes ingen påvirkning af målsatte
recipienter (vandløb og søer).

Neutral

•

Der forventes ingen forurening af grundvandsressourcen.

Landskab

Neutral

•

Der forventes en indvirkning på den landskabelige oplevelse i forhold til den nuværende udnyttelse af området.

Kumulative virkninger

Neutral

•

Der forventes ingen kumulative virkninger.

Befolkningen og
menneskers sundhed

Overfladevand
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9. Overvågning
Kommuneplantillægget og rammelokalplanen vil ikke i sig selv have indvirkning på miljøet, men de
tiltag og projekter, som planerne muliggør, vil påvirke miljøet bl.a. gennem en fortætning af bebyggelse, forøgelse af trafikstøj og påvirkning af bilag IV-arter.
Høje Taastrup Kommune vil midtvejs i den kommende planperiode være forpligtet til at udarbejde
en ny planstrategi. Strategien skal indeholde oplysninger om planlægning gennemført på grundlag
af den seneste version af kommuneplanen. Denne redegørelse vil bl.a. se på konsekvenserne af
den allerede gennemførte planlægning samt rumme en stillingtagen til fremtidig strategi for den
følgende nye eller reviderede kommuneplan.
Kommunen vurderer, at de tiltag og projekter, som planerne muliggør, medfører, at der kan være
behov for overvågning af:
•

Trafikstøj. Overvågningen kan ske ved trafiktælling og støjberegninger. Formålet er at vurdere
om de vejledende støjgrænser for trafikstøj overskrides i de boliger i Hedehusene, der ligger
langs tilkørselsvejene til NærHeden. Resultaterne kan bruges til at vurdere behov for gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger.

•

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 i og omkring NærHeden i takt med udbygningen af bydelen. Resultaterne kan bruges til at vurdere behovet for eksempelvis svingbaner eller andre trafikregulerende tiltag.

•

Bilag IV-arter. Overvågningen kan ske ved optælling af frøæg og undersøgelse af forekomst af
paddeyngel. 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.

De mere detaljerede krav og konkrete vilkår til overvågningsprogram vil blive afklaret og fastsat i
forbindelse med fremtidig lokalplanlægning og de tilladelser, der vil blive givet i forbindelse med
anlægsarbejdet.
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