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Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering ved etablering af støjvold med uforurenet
overskudsjord ved Hveen Boulevard/Taastrup Hovedgade
DJ Miljø og Geoteknik har på vegne af Søvænget A/S v/ Thomas Jansteen søgt om tilladelse
til at nyttiggøre overskudsjord – dels fra planlagt boligbyggeri på ejendommen og dels fra
eksterne lokaliteter, til etablering af støjvold langs Hveen Boulevard og Taastrup Hovedgade
på ejendommen Taastrup Hovedgade 198, 2630 Taastrup, matr.nr. 110 Høje-Taastrup By,
Rønnevang.
Jordtilførsel til etablering af støjvold er anmeldt i henhold til miljøvurderingsloven1, fordi
projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 11b om anlæg til bortskaffelse af affald.
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune vurderer at det ansøgte projekt kan gennemføres uden
miljøkonsekvensvurdering (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.
Miljøscreening
Høje-Taastrup Kommune på baggrund af de fremsendte oplysninger2 om projektet vurderet
projektets karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentielle
indvirkning på miljøet jf. bilag 6 i miljøvurderingsloven.
I vurderingen er der lagt særlig vægt på følgende forudsætninger:
 Jorden er uforurenet og giver ikke anledning til risiko overfor grundvandet
 Støjvolden udformes, således at den bliver en forlængelse af den eksisterende støjvold
langs Hveen Boulevard.
 Anlægsarbejdet foretages over en periode på maksimalt 12 måneder, således at
miljøpåvirkning fra lastbiler og maskiner begrænses
 Gastransmissionsledningen håndteres jf. aftale med Energinet.dk
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at etablering af støjvolden ikke vil give en væsentlig
påvirkning af miljøet. I anlægsfasen må dog forventes en mindre påvirkning for de
omkringboende i form af trafik, støj og støv fra byggeriet. Påvirkningen vil være af begrænset
varighed og forventes ikke at blive væsentlig.

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
2 Anmeldeskema, ansøgning om miljøgodkendelse, korrespondance pr. e-mail mv.
Sagsbehandler/KS DokLøbenr.
Sagsløbenr.
LauraJe/ArneLar
160865/18
18/11902
1

Det nærmeste Natura 2000 område er Sengeløse Mose og Vasby Mose, der ligger ca. 5,5 km
nord-nordvest for lokaliteten. På baggrund af den store afstand, vurderer Høje-Taastrup
Kommune, at etablering af støjvolden ikke vil påvirke Natura 2000-områderne.
I området, hvor støjvolden etableres er der ikke kendskab til levesteder for bilag IV-arter. På
den baggrund vurderer Høje-Taastrup Kommune, at etablering af støjvolden ikke vil medføre
en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter.
Ca. 125 m nord for området er et beskyttet vandhul, der fungerer som regnvandsbassin. Høje
Taastrup Kommune vurderer, at etablering af støjvolden ikke vil påvirke søen.
Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at
gennemføre en ny miljøscreening efter miljøvurderingsloven, hvor der skal tages stilling til om
det ændrede projekt kræver en miljøkonsekvensvurdering.
Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det ansøgte ikke kræver miljøkonsekvensvurdering kan se på kommunens
hjemmeside www.htk.dk fra 07.09.2018 til udløb af klagefristen 05.10.2018.
Ansøger, naboer eller andre kan få yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse til
miljømedarbejder Laura Heron Jessen eller natur- og miljøchef Arne Schøller Larsen på
telefon 43 59 12 17 eller tmc@htk.dk.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at den anmeldte etablering af støjvold kan foretages uden en
miljøkonsekvensvurdering, er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke
skal gennem en miljøkonsekvensvurdering, inden kommunen kan behandle og give de
fornødne tilladelser.

Med venlig hilsen
Laura Heron Jessen
Miljømedarbejder

Kopi til
Afgørelsen er sendt med kopi til
Søvænget A/S v/ Thomas Jansteen, Jessensvej 7, 2630 Taastrup,
thomasjansteen@outlook.dk
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Klagevejledning for miljøscreeninger
Hvis du ønsker at klage over miljøscreeningen, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige om
kommunen har haft ret til at træffe afgørelsen, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan
ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en anden afgørelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed,
der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig
bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og
Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
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Bilag 1
Ansøgningsskema
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens
bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens
bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet,
medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets
oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.
Basisoplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Tekst
Etablering af støjvold langs vejene i krydset ved Hveen Boulevard og
Taastrup Hovedgade.
Området, hvor støjvolden ønskes etableret henligger som et grønt område.
Vest for den ønskede placering af støjvolden, på matr. 105b, er 10 mindre
boliger beliggende med en støjvold syd herfor. Se bilag 1
Støjvolden skal etableres i forlængelse af den eksisterende langs Hveen
Boulevard og videre langs Taastrup Hovedgade.
Foden af støjvolden mod Taastrup Hovedgade og Hveen Boulevard
etableres i skellinjen.
Mod Hveen Boulevard skal volden være 5 m høj med 2 m krone. Mod
Taastrup Hovedgade skal volden være 2 m høj med 2 m krone. Skråningen
af volden ind mod grunden bliver flydende pga. niveauforskelle i terræn på
grunden. Langs vejene følger toppen af voldene vejenes længdeprofil, så
den ønskede støjdæmpende effekt bliver nogenlunde ens. Se bilag 4 for
tegning over støjvolden.
Det teoretiske volumen langs Hveen Boulevard er 6x5x½ +6x5x1 = 40
m3/lbm og langs Taastrup Hovedgade bliver det 9 m3/lbm.

Der bliver ca. 260 m vold langs Hveen Boulevard og ca. 100 m langs
Taastrup Hovedgade, så det teoretiske volumen bliver ca. 11.300 m3, men
pga. niveau i eksisterende terræn bliver det reelle volumen ca. 12.000 m3.
Jf. Regionplan 2005 udlægges matr. 110 som nyt arealudlæg til byformål
med anvendelsen bolig og erhverv. Jf. forslag til lokalplan nr. 1.51.3, som
forventes vedtaget september 2018, skal områderne (matr. nr. 105b, 105a,
109a, 109b, 109c og 114) vest og nord for placeringen af støjvolden
udlægges til boligområder. Men da området, som følge af Hveen Boulevard
og Taastrup Hovedgade, er et trafikeret område, overskrides
støjbelastningen for det kommende boligområde. Derfor skal der ifølge
lokalplan nr. 1.51.2 etableres afskærmningsforanstaltninger, som sikrer, at
støjbelastningen reduceres ved boligernes primære opholdsarealer, således
at det maksimale støjniveau på 55dB for boligområdet overholdes, jf.
Miljøministeriets Vejledning nr. 3/1984 ” Trafik i boligområder”.
Etableringen af støjvolden er derfor en forudsætning for opførelsen af
boligerne. Se bilag 5, Lokalplan nr. 1.51.2 og forslag til ny Lokalplan nr.
1.51.3.
Støjvolden etableres af ren jord kategori 1. Støjvolden kommer til at bestå
af overskuds jord fra anlægs- og byggeprojektet i området samt ren jord,
kat. 1, fra eksterne matrikler, herunder matr. 105b, 105a, 109a, 109b, 109c
og114.
Modtagelsen af jord til støjvolden fordeler sig således:
 Ca. 2.000 m3 fra matr. 110
 Ca. 1.500 m3 fra matr. 105a
 Ca. 2.500 m3 fra området som udlægges til adgangsvej for de nye
boliger
 Ca. 6.000 m3 fra eksterne matrikler uden for det pågældende byggeog anlægsprojekt.

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

Støjvolden sås med græs og evt. beplantes med områdeegnede planter.
Søvænget A/S v/Thomas Jansteen, Jessensvej 7, 2630 Taastrup
Tlf: 53 66 04 86 mail: thomasjansteen@outlook.dk

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

DJ Miljø og Geoteknik, Falkevej 12, 3400 Hillerød
Kontaktperson: Louise Stenander, tlf:21 46 38 63 mail: ls@dj-mg.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives Taastrup Hovedgade 198, 2630 Høje-Taastrup
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for Matr. nr. 110 og 105b Høje-Taastrup By, Rønnevang
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS84 datum).
Projektet berører følgende kommune eller kommuner
Høje-Taastrup Kommune
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan
tænkes påvirket af projektet)
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. Bilag 2, 1:50.000
For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning Målestok angives: Bilag 3
af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for
1:2.000
strækningsanlæg).
Forholdet til VVM reglerne
Ja Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af
X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af
X
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
11. Andre projekter b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter,
som ikke er omfattet af bilag 1)
Projektets karakteristika
Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet Matr. nr. 110 Høje-Taastrup By, Rønnevang ejes af Søvænget A/S
omfatter angives navn og adresse på de eller den
Matr. nr. 105b, Høje-Taastrup By, Rønnevang ejes af
pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det
Det samlede bebyggede areal m2: Der bygges ikke noget i forbindelse med
fremtidige samlede bebyggede areal i m2
projektet
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Det fremtidige befæstede areal i m2: Der befæstes ingen arealer i
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2
forbindelse med projektet
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2: Der befæstes ingen arealer i
forbindelse med projektet

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

Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og givet
fald hvor i m: Nej
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2: ca. 4.300 m2
Projektets bebyggede areal i m2: Projektet har ikke noget bebygget areal
Projektets nye befæstede areal i m2: Der befæstes ingen arealer i
forbindelse med projektet
Projektets samlede bygningsmasse i m3: Projektet har ingen bygningsmasse
Projektets maksimale bygningshøjde i m: Støjvoldens højde mod Hveen
Boulevard bliver 5 m og mod Taastrup Hovedgade bliver den 2 m.
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse
med projektet: Der er ingen nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Støjvolden etableres af
ren jord kategori 1. Støjvolden kommer til at bestå af overskuds jord fra
anlægs- og byggeprojektet i området samt ren jord, kat. 1, fra eksterne
matrikler, herunder matr. 105b, 105a, 109a, 109b, 109c og114.
Den forventede mængde er ca. 12.000 m3.
Modtagelsen af jord til støjvolden fordeler sig således:
 Ca. 2.000 m3 fra matr. 110
 Ca. 1.500 m3 fra matr. 105a
 Ca. 2.500 m3 fra området som udlægges til adgangsvej for de nye
boliger
 Ca. 6.000 m3 fra eksterne matrikler uden for det pågældende byggeog anlægsprojekt.
Vandmængde i anlægsperioden: Sprinkling/vanding af jord for
begrænsning af støvgener
Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Etableringen af støjvolden
generer ikke noget affald, men der skal anvendes ren jord kat. 1 og muld til
etableringen af støjvolden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Projektet generer ikke noget
spildevand
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:
Projektet generer ikke noget spildevand
Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Regnvandet nedsiver
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå: 08.18 - 2019

Projektets karakteristika
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i
driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
Projektets karakteristika
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig
vandforsyning?
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne
standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFdokumenter?
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter?
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner?
Projektets karakteristika

Tekst
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Støjvolden har intet forbrug af
råstoffer
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: Støjvolden generer ingen
mellemprodukter
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: Støjvolden producerer ikke
noget
Vandmængde i driftsfasen: Der skal ikke bruges noget til vedligeholdelsen
af støjvolden
Farligt affald: Støjvolden generer intet farligt affald
Andet affald: Der kan forekomme grønt affald
Spildevand til renseanlæg: Der er ikke noget spildevand tilknyttet
støjvolden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Der er intet
spildevand tilknyttet støjvolden
Håndtering af regnvand: Regnvand nedsiver på støjvolden
Ja Nej Tekst
X
X

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald
X
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne
overholdes.
X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke
vil kunne overholdes.
X
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 (BEK. nr. 1458
af 12/12/2017)
Ja Nej Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BATX
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke
konklusioner?
vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt
vejledninger eller bekendtgørelser.
lokalt fastsatte støjgrænser?
Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?
overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og
overskridelsen
vibrationer?
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger,
X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende
regler og bekendtgørelser om luftforurening?
vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
grænseværdier for luftforurening?
overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
kunne overholde de vejledende grænseværdier for
overskridelsen.
luftforurening?
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
støvgener
I forbindelse med anlægsarbejder kan der forekomme støvgener,
I anlægsperioden?
X
men det kan imødekommes med sprinkling/vanding
I driftsfasen?
X
Projektets karakteristika
Ja Nej Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
lugtgener
I anlægsperioden?
X
I driftsfasen?
X
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for
Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse
I vinterperioden vil der være behov for belysning i morgen- og
naboarealer og omgivelserne
eftermiddagstimerne, inkl. lys på anlægsmaskinerne. Der vil kun
I anlægsperioden?
X
arbejdes indenfor normal arbejdstid.
I driftsfasen?
X

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
Projektets placering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle
formål?
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende byggeog beskyttelseslinjer?
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen
af naboarealer?
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen
af udlagte råstofområder?
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?
Projektets placering
29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere
end 20 m bredt.)
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
realiseringen af en rejst fredningssag?
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §
3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald
hvilke?

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

X
Ja Nej Tekst
X
Hvis »nej«, angiv hvorfor:
X Hvis »ja« angiv hvilke:
X
X
X
Ja Nej Tekst
X

X
Ca. 125 m mod nord – vandhul der fungerer som regnvandsbassin
med jævnt skrånede bredder
X

Lille vandsalamander – fredet og gullistet
Brune frøer – fredet
Knopsvane – fredet og Natura 2000 art
Blishøne – fredet og Natura 2000 art
Gråand – fredet
Ca. 1.340 m i sydøstlig retning – Ishøj Kirke

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
Ca. 5.700 m i nordlig retning - Habitatområde: Vasby Mose og
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000Sengeløse Mose
områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand
X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?
36. Er projektet placeret i et område med særlige
X
drikkevandinteresser?
37. Er projektet placeret i et område med registreret
X
jordforurening?
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen
X
er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.
X
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?
Projektets placering
Ja Nej Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området,
X
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne
medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative
forhold)?
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre
X
nabolande?
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget
Der anvendes kun ren jord kategori 1
af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de
påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå,
forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige
skadelige virkninger for miljøet?
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_26. juni 2018_Bygherre/anmelder:___________________________________
Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og
vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning,
som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage
stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige
hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke
miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal
sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVMmyndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige
oplysninger til en offentlig myndighed.
Officielle noter
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001
om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på
miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16.
april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på
miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1.
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Høje-Taastrup Kommune

Lokalplan
1.51.2

Lokalplan for et område, der ligger syd for Vandmestervej,
øst for Hveen Boulevard og vest for Taastrup Hovedgade
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3

Redegørelse
Indledning

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en
lovdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lovdelen
fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser
for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger.
En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og
fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har
alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig
kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet.

Områdets beliggenhed

Lokalplan 1.51.2 omfatter et område, der ligger syd for
Vandmestervej og afgrænset af Hveen Boulevard mod vest
og Taastrup Hovedgade mod øst.

Baggrund og formål med
lokalplanen

Lokalplanen tilvejebringes for dels for at fastlægge overordnede rammer for området og for at muliggøre etablering af et
bomiljø for hjemløse vest for den eksisterende familieinstitution.
Det er lokalplanens formål at etablere et bomiljø for sårbare
og socialt udsatte borgere, der har behov for at kunne skabe
deres eget nærhedsmiljø, men samtidig have let tilgængelighed til byens faciliteter og institutioner.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen indeholder bestemmelser for anvendelse samt
bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering.
Endvidere fastlægger lokalplanen vejbetjening af området.

Områdets historie og eksisterende forhold

Området, som i daglig tale kaldes trekantsområdet tilhørte
tidligere Ishøj Kommune, men ved en regulering af kommunegrænsen i 1992 mellem de to kommuner, blev det trekantede areal indlemmet i Høje-Taastrup Kommune. Årsagen var,
at arealet ikke hang naturligt sammen med Ishøj Kommune
efter at Hveen Boulevard var blevet anlagt.
I dag henligger området som et grønt område med en nyere
bebyggelse, der rummer kommunens døgninstitution for børn
og deres forældre. Langs Taastrup Hovedgade ligger der en
villa og et par erhvervsejendomme med tilhørende boliger.
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Områdets nordlige del har tidligere været udlagt til forlængelse af Sydskellet til Hveen Boulevard. Derfor er der i det
tidligere vejudlæg placeret spildevandsledning, vandledning
samt en hoved regnvandsledning til regnvandsbassinet ved
Malervej, desforuden en transmissionsledning for fjernvarme.
Endvidere er områdets sydøstlige del gennemskåret af en gastransmissionsledning.

Forhold til anden planlægning

Regionplan 2005
Regionplan 2005 udlægger den sydlige del af lokalplanområdet, matr. 110 som nyt arealudlæg til byformål med anvendelsen bolig og erhverv.
Kommuneplan 2000
Område 177 A
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Området kan anvendes til byformål. Anvendelsen fastlægges konkret i forbindelse med lokalplan i overensstemmelse med retningslinierne i gældende regionplan
Område 177 B
Lokalplaner og byplanvedtægter: Ingen. Anvendes til grønt
område (landzone)

Zoneforhold
Området er beliggende i landzone og delområde A overføres
til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.
Sektorplaner
Lokalplanområdet forsynes via kollektiv varmeforsyning.
Der vælges varmeforsyning efter en forudgående indkaldelse
af projekter til varmeforsyning af planområdet som varmeforsyningsloven foreskriver.

Miljøvurdering

Det skønnes, at de anvendelsesmuligheder, som lokalplanen
anviser for lokalplanområdet, ikke vil give anledning til overskridelser af grænserne for miljøpåvirkninger i området. Da
lokalplanen kun omfatter begrænsede ændringer i forhold til
hidtidige planer, er der ikke behov for en strategisk miljøvurdering af planen.
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Forhold til områdets andre
funktioner, herunder støj

Bymæssige sammenhænge
Området ligger ud til Taastrup Hovedgade og ca. 1,5 kilometer fra Taastrup Bymidte. I forhold til City 2 er der ca. 1 km,
når der gås eller cykles ad stisystemet langs Hveen Boulevard
og stibroen anvendes over Hveen Boulevard. Fire buslinier
kører på Taastrup Hovedgade.
Støj
Ifølge Miljøministeriets Vejledning nr. 3/1984 ”Trafik i boligområder” kapitel 3 skal områder udlagt til boligformål
sikres et støjniveau på 55 dB(A) eller derunder. Hvis støjniveauet er over 55 dB(A), skal der etableres afskærmningsforanstaltninger, som sikrer, at støjbelastningen reduceres til 55
dB(A) ved boligernes primære opholdsarealer. Det skal endvidere sikres, at støjniveauet ved mindst én bygningsfacade
er på 55 dB(A) eller derunder.
Støjbelastningen fra Hveen Boulevard er større end 55 dB(A)
i en ca. 100 meter bred zone omkring vejen, målt fra vejskel
og 2 meter over terræn. Støjbelastningen langs Taastrup Hovedgade er større end 55 dB(A) i en ca. 50 meter bred zone
omkring vejen, målt fra vejmidte og 2 meter over terræn.
Ledningsanlæg
Ved nyanlæg skal der tages højde for HNG´s og DONG´s
ledninger og eventuelle servitutbælter i området.
Inden detailprojekteringen indledes, bør der indhentes oplysninger fra eventuelle andre ledningsejere i området samt fra
tingbogen med hensyn til tinglyste servitutter og deklarationer inden for lokalplanområdet.
Bebyggelse for hjemløse i lokalplanområdets nordvestlige
areal placeres tæt på eller ovenpå ledningstræk. Bebyggelsen
er mobil og er placeret på punktfundamenter, derfor vil den
kunne fjernes på ledningsejerens foranledning.

Vejanlæg
Der er planer om at ombygge krydset Hveen Boulevard og
Sydvej og etablere en rundkørsel.

Tilladelser fra andre myndigheder

Naturgasledning
DONG har en transmissionsgasledning og HNG har en gasforsyningsledning placeret i områdets sydøstlige areal. Der
foreligger en tinglyst servitut med diverse bestemmelser om
bebyggelse, beplantning og ledningstræk i en sikkerhedszone

6
omkring ledningernes midte.
Inden for et i alt 40 meter bredt bælte omkring gasledningens
midte etableres der en sikkerhedszone inden for hvilken, der
er forbud mod opførelse af bygninger, som anvendes til ophold. Der er påbud om at underrette ledningsejeren ved opførelse af andre bygninger
Fortidsminder
Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder inden for lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under et anlægsarbejde på arealet, vil de i givet
fald være omfattet af museumslovens § 27 (lov nr. 473 af 7.
juni 2001). De antikvariske myndigheder anbefaler, at området udgraves arkæologisk forud for at anlægsarbejder sættes
iværk.
Det må tilrådes, at der udføres en arkæologisk undersøgelse
af arealet i god tid før anlægsarbejdet påbegyndes. I modsat
fald kan fund af fortidsminder medføre en arbejdsstandsning,
indtil de arkæologiske udgravninger er foretaget, dog højst op
til ét år.
Kroppedal, Afdeling for Arkæologi, indgår gerne i et samarbejde om en arkæologisk forundersøgelse i henhold til museumslovens § 28 og en eventuel egentlig udgarvning forud for
anlægsarbejdernes igangsættelse. En arkæologisk forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget og kvaliteten af de eventuelle fortidsminder.

Bæredygtig udvikling

Det er Byrådets holdning at man ved byggeri og udvikling i
Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling der
både økonomisk og økologisk er bæredygtig. Bygningernes
ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved
den fremtidige drift.
Høje-Taastrup Kommune er, efter en konkret vurdering i
hvert enkelt tilfælde, indstillet på positivt at overveje at give
de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for at
fremme en bæredygtig udvikling.
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Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.
883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes
følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i §
2.

Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter et
område syd for Vandmestervej og regnvandsbassinet ved
Malervej og afgrænset af Hveen Boulevard og Taastrup
Hovedgade.

§ 1. Lokalplanens formål

§ 2. Områdets afgrænsning

Lokalplanens formål er
•

At fastlægge rammer for vejbetjening af området

•

At muliggøre et bomiljø for hjemløse

•

At muliggøre offentlige institutioner

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
følgende ejendomme: Matr. nr.: 105, 109, 110, 111, 112,
113, 114 og 115, litra l samt en del af matr. nr. 47, Høje
Taastrup, Rønnevang.

Lokalplanen omfatter desuden alle parceller der efter den
14. november.2005 udstykkes fra disse ejendomme.

§ 3. Områdeinddeling og zonestatus

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Høje-Taastrup
Kommune er zonemyndighed, og delområde A vil med vedtagelse af lokalplanen blive overført til byzone.
De øvrige delområder vil ved detaillokalplaner blive overført til byzone.
Området ligger uden for det stationsnære område i Taastrup.
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§ 4. Områdets anvendelse
Selv om anvendelsen fastlægges
til helårsbeboelse, kan der drives
visse former for erhverv i boligerne
(fx lægepraksis, frisørvirksomhed,
dagpleje), når erhvervet udøves af
beboerne uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt
fastholdes. Den type virksomhed
kræver ikke tilladelse i henhold til
planloven.

Delområde A
Delområde A må kun anvendes til offentlige formål, institutioner samt boinstitution for hjemløse samt en regional
hovedsti.
Delområde B og C
Anvendelsen af delområde B og C fastlægges i en detaillokalplan.
Delområde D
Område D anvendes til støjvold, der skal skærme mod trafikstøj fra Hveen Boulevard og Taastrup Hovedgade.
Delområde E
Området anvendes til en privat fællesvej og en dobbeltrettet
cykelsti, der er en del af den regionale hovedsti 74, Hvidovre-Hedeland. Endvidere forbindes cykelstien med cykelstien langs Hveen Boulevard. Overskydende areal kan tillægges de matrikler, der grænser op til delområdet. Endvidere er der inden for området placeret en støjvold til afskærmning af bebyggelse på Vandmestervej. Se kortbilag
2.

§ 5. Udstykning

Delområde A
Inden for delområde A kan der ikke udstykkes grunde under 1.200 m².
Delområde B og C
En detaillokalplan for delområderne B og C vil fastlægge
bestemmelser om udstykning.

§ 6. Veje og stier

1. Vejadgang til de enkelte delområder sker via Taastrup Hovedgade over en privat fællesvej.
2. Litra ”l” nedklassificeres til privat fællesvej. Se kort
bilag 2.
3. Den eksisterende private fællesvej nedlægges efter
reglerne i privatvejsloven.
4. Der udlægges et 13,50 meter bredt tracé fra Taastrup
Hovedgade til Vandmestervej til en privat fællesvej
og en dobbeltrettet sti, som er en del af en regionalsti, hovedsti 74. Inden for det 13,50 meter brede
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tracé anlægges der en 6,50 meter bred vej samt en 3
meter bred dobbeltrettet cykelsti, der forbindes med
stiforløbet langs Hveen Boulevard. Hovesti 74 føres
over delområde A og videreføres ad Sydvej.
5. Vejadgang til delområde C sker via delområde B.
6. Vejadgang til delområde A sker via en eksisterende
vej, der ligger syd for delområdet. Når delområderne
B og C bebygges og tages i brug, skal delområde A
have vejadgang via den private fællesvej.
7. Der skal inden for delområderne A, C og D afsættes
areal, så krydset Hveen Boulevard kan ombygges til
en rundkørsel. Jf. kortbilag 2 .

§ 7. Parkering

Delområde A
Inden for delområde A skal der anlægges 2 parkeringspladser pr. 100 m² bruttoetage areal.
Delområde B og C
En detaillokalplan vil fastlægge bestemmelser for parkering
for delområde B og C.

§ 8. Bebyggelsens omfang
og placering

Delområde A
Inden for delområde A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30
Delområde B og C
Detaillokalplaner for delområderne B og C vil fastlægge
bebyggelsesprocenten.

§ 9. Bebyggelsens udseende

Delområde A
Facaderne skal fremstå i murværk eller med træbeklædning. Murværket kan fremstå i blank mur eller det kan pudses, berappes, vandskures eller males og fremstå i jordfarver , der spænder fra lys gul til teglrød. Endvidere kan facaderne fremstå i en lysgrå til hvid farve. Træbeklædninger
skal fremstå enten i træets naturlige farve eller i dodenkop,
okker eller svenskrød.
Tage skal være symmetriske sadeltage og tagfladens vinkel
med det vandrette plan skal være mellem 25 og 30 grader
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Tagfladen kan enten lægges med bølgeeternit i en lys grå
eller sort farve, eternit skifer i lys grå farve, pap i en sort
eller grå farve og endelig kan tagfladen lægges med røde
vingetagsten.
Delområde B og C
Detaillokalplaner vil fastlægge bebyggelsens udseende for
delområde B og C.

§ 10. Ubebyggede arealer

Ubebyggede arealer må kun anvendes til have og parkering
som angivet i § 7.
Der skal hegnes med levende hegn mod fælles arealer, i
naboskel samt mod vejskellinie, hvor der plantes i en afstand af 0,50 meter fra skellinien. Det levende hegn skal
bestå af stedtypiske danske planter som avnbøg, bøg, buksbom, liguster, naur og taks. Det levende hegn kan suppleres
med et skjult trådhegn.
Der skal afsættes fornødent areal til stativer/containere for
indsamling af genbrugsmaterialer som husholdningsaffald
samt papir og glas. Adgangsforholdene skal være i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i kommunens regulativ for husholdningsaffald.
Der må ikke etableres udendørs oplag eller henstilles
uindregistrerede biler m.m.

§ 11. Lednings- og forsyningsanlæg

Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal tilsluttes:
-

Kollektiv varmeforsyning

-

Offentlig vandforsyning

-

Offentlig spildevandskloakering. Spildevandsanlæg skal
udføres som separat system

For lokalplanområdet kan der etableres mulighed for fællesantenneanlæg for radio- og fjernsynsmodtagere eventuelt
sammen med andre grundejerforeninger.
Der må ikke opsættes antenner og paraboler på de enkelte
bygninger. Mindre paraboler på max 1 meter i diameter kan
anbringes på terræn, dog må overkant parabol max være
1,50 meter over terræn og ikke være synlige for naboer og
offentlige arealer.

§ 12. Forudsætninger for

-

Ny bebyggelse inden for delområde A må ikke tages i
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ibrugtagen af ny bebyggelse

§ 13. Afskærmningsforanstaltninger

brug før der er etableret støjafskærmning mod Hveen
Boulevard
-

Anlæg af de i § 7 krævede parkeringspladser

-

Etablering af de i § 11 nævnte tekniske anlæg for
vand- og energiforsyning, spildevandsafledning samt
renovation

-

Tilladelse til ibrugtagning af byggeriet

Der skal etableres støjbegrænsende foranstaltninger, som
sikrer bebyggelsen mod støj fra Hveen Boulevard og Taastrup Hovedgade, således at støjniveauet på områdets friarealer og facader ikke overstiger 55 dB(A).
Ved etablering af støjafskærmning skal der tages fornødent
hensyn til eventuelle ledninger o.l. inden for området.

§ 14. Grundejerforening

Der skal etableres en grundejerforening for lokalplanområdet med henblik på overtagelse, drift og vedligeholdelse af
den private fællesvej samt støjafskærmningerne langs
Hveen Boulevard og Taastrup Hovedgade. Grundejerforeningen etableres, når ny bebyggelse i delområde B eller C
tages i brug.
Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, har pligt til at
være medlem af grundejerforeningen i overensstemmelse
med Planlovens bestemmelser herom.

§ 15. Servitutter

Følgende servitutter på matr. nr. 105 Høje Taastrup Rønnevang aflyses:
tinglyst 05.05.1970, nr. 4504, dokument om bebyggelse
tinglyst 01.03.1971, nr. 2164, dokument om at 2 lejligheder
i beboelsesbygning efter 01.01.181 alene må anvendes til
landbrugs- og gartneriformål
tinglyst 02.03.1988, nr. 3844, dokument om vilkår for tilladelse til at opføre drivhus og lagerhal, ejendommens anvendelse m.m.
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Lokalplanens retsvirkninger
Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure
og lign. samt hegn og beplantning.

Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser der er fastsat ud
fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang
(som fx – i boligområder – til lokale
transformerstationer eller til mindre
generende erhverv som sagførerarkitekt- og revisionsvirksomhed
med ganske få ansatte).

Byrådet har efter planlovens bestemmelser mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der
mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og
placering, med mindre de detaljerede regler netop er udformet for at
fastholde en særlig udformning af
bebyggelsen.

Ved ansøgninger om dispensation
foretager Byrådet en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og den øvrige planlægning for
det pågældende område.

Vedtagelsespåtegning

1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må
de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §
18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt
i planen.
2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan
kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af
naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen
er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens §
19 og 20).
3. I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når
ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
4. I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der
er uforenelige med planen.

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt, og i medfør af § 31 i samme lov
begæres lokalplanen tinglyst på de ejendomme lokalplanen
omfatter.

Således vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 25. april 2006

Michael Ziegler
Borgmester
/
Jacob Nordby
Teknisk direktør
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Tinglyst den 12. februar 2007 under nr. 3372

Tinglyst på de i lokalplanen nævnte matr. numre.
Retten i Taastrup den 16. februar 2007
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Redegørelse

Indledning

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en
vedtægtsdel.
I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund
samt dens forhold til anden planlægning.
I vedtægtsdelen fastlægges planområdets afgrænsning og
anvendelse samt planens retsvirkninger. Der optages bestemmelser for udnyttelsen af den enkelte ejendom, herunder byggeriets omfang, udformning og udseende, adgangsforhold, friarealer og beplantning m.v.
En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og
fremlægges som forslag i 4-8 uger afhængig af planens karakter. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme
med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen
ikke ændres væsentlig, kan den herefter vedtages endeligt af
Byrådet.
Ejendomme, der er omfattet af planen, må kun udstykkes,
bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens
bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i
planen.

Områdets beliggenhed

Baggrund og formål med lokalplanen

Lokalplan 1.51.3 omfatter et område afgrænset af Taastrup
Hovedgade og Hveen Boulevard og mod nord af erhvervsområdet på Vandmestervej, Snedkervej og Malervej.
Formål:
Med lokalplan 1.51.3 ønskes det at sætte rammer for en
kommende åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse hvad angår
placering, omfang og udseende, så der kan skabes et harmonisk boligområde.
Baggrund:
Området er i dag delvist ubebygget med undtagelse af 10
mindre fritliggende boliger for særlig udsatte personer, som
ligger i områdets nordvestlige del. Øst for disse 10 boliger ligger en tidligere vognmandsvirksomhed, hvis beboelse og administrationsdel har været anvendt af Høje-Taastrup Kommune som bo-træningssted for udsatte familier.
Derudover ligger der langs Taastrup Hovedgade nord for den
kommende adgangsvej ved krydset Taastrup Hovedgade/Sydvej en bilforhandler med biludstilling og klargøringsværksted. Syd for adgangsvejen og krydset et én-familiehus
og en erhvervsejendom med bolig.
Ejerne af de ubebyggede ejendomme ønsker at anvende området til enfamiliehuse og rækkehuse.

Der er placeret en underjordisk gastransmissionsledning på
områdets sydøstlige del. Denne gastransmissionsledning begrænser antallet af boliger, der kan opføres inden for lokalplanområdet.

Lokalplanens indhold

Områdets afgrænsning:
Området afgrænses af Hveen Boulevard og Taastrup Hovedgade samt mod nord af et erhvervsområde på Husmandsvej,
Vandmestervej, Snedkervej og Malervej
Anvendelse:
Området anvendes til fritliggende enfamiliehuse og rækkehuse.
Langs Taastrup Hovedgade ligger to erhvervsejendomme,
hvoraf den ene er en bilforhandler.
I områdets vestlige del ligger 10 mindre boliger for særlige
udsatte personer.
Bebyggelsens karakter og udformning:
Rækkehusene er nord-sydvendte med undtagelse af enkelte
husrækker som er øst-vest vendte.
Énfamiliehusområdet består af 10 parceller, som er placeret
omkring en boligvej, som forbindes til rækkehusområdet, og
omkring en stikvej, som ender i en vendeplads.
Bebyggelsens udseende
Både énfamiliehusenes og rækkehusenes facader er opført af
mursten. Tagene er sadeltage med helvalm eller tage med
ensidigt fald, enten belagt med vinge tagsten eller tagpap.
Parkering:
Parkering til den sydlige del af rækkehusbebyggelsen placeres på arealet omkring gastransmissionsledningen som fælles
parkering. Til énfamiliehusbebyggelsen er der 2 parkeringspladser til hver bolig og til rækkehusbebyggelsen 1½ parkeringsplads pr. bolig.
Friarealer:
Et areal omkring gastransmissionsledningen anvendes til friareal til leg og ophold for området. På arealet kan der placeres skure til cykelparkering, affaldsstationer og skure til benyttelsen af det grønne område. De arealer, som ikke anvendes til leg og boldbaner samt parkering plantes til med letløvede træer, så der dannes en lund. Lundens lysninger danner
muligheder for leg og ophold. Lunden tilplantes med tjørn,
glansbladet tjørn, alm. røn, paradisæble og manna ask
Opholdsarealer:
Der er til hver enkelt rækkehusbolig en syd- eller vestvendt
have til ophold.

Støjafskærmning:
En 5 meter høj jordvold skærmer området mod trafikstøj fra
Hveen Boulevard. Jordvoldens krone har et 2 meter vandret
plan. Langs Taastrup Hovedgade har støjvolden en højde på
2 meter og ligeledes en krone på 2 meter.
Vejadgang:
Der etableres vejadgang til området fra Taastrup Hovedgade
ud for det eksisterende T-krydset ved Sydskellet, som udbygges til et 4-benet kryds.
Den eksisterende vejadgang over Taastrup Hovedgade 182 til
184 og matr. 110 nedlægges.
Inden for området anlægges fra adgangsvejen en fælles boligvej, som forbinder enfamiliehusområdet og rækkehusområdet med hinanden samt giver adgang til parkeringsarealet til
boligerne for hjemløse.

Områdets historie og eksiste- Området har tidligere tilhørt Ishøj Kommune. I forbindelse
rende forhold
med anlæg af Hveen Boulevard i 1980-erne blev arealet et
restareal, som naturligt hørte til Taastrup, og blev derfor i
1992 indlemmet i Høje-Taastrup Kommune.
I 2007 blev 10 boliger opført til hjemløse borgere på det
vestlige areal, hvor der tidligere havde ligget en vognmandsvirksomhed. Bygningerne til vognmandsvirksomheden blev
omdannet til en døgninstitution for udsatte børn og deres forældre for at træne og støtte dem i at fungere som en familie.
Langs Taastrup Hovedgade ligger der en større bilforhandler,
en ældre villa og en erhvervsejendom.
Områdets nordlige del har tidligere været udlagt til forlængelse af Sydskellet, som skulle tilsluttes Hveen Boulevard.
Derfor er der i det tidligere vejudlæg placeret hovedledninger
for vand, spildevand og regnvand samt en transmissionsledning for fjernvarme.
Gennem områdets sydlige del går der en hovedtransmissionsledning for gas. I forhold til gastransmissionsledningen er der
en mindsteafstand på 46 meter på hver side af ledningen,
hvor der ikke må opføres bygninger beregnet til ophold for
mennesker. Skure og overdækninger kan dog opføres inden
for gastransmissionsledningens restriktionszone. Inden for
denne zone kan der være areal til parkering og eksempelvis
boldbaner. Arealet kan beplantes, når et tracé på 10 meters
bredde omkring gastransmissionsledningens midte friholdes
for beplantning og skure, så gasledningen altid kan identificeres i terrænet.
Energinet har foretaget en sikkerhedsvurdering af den planlagte bebyggelse og godkendt antallet af boliger.
Der er en begrænsning på, hvor mange boliger, nemlig 46 i
alt, der må etableres inden for lokalplanområdet på grund af
eksplosionsfare fra gastransmissionsledningen.

Forhold til anden planlægning

Fingerplan
Lokalplanområdet ligger i fingerplanens ydre storbyområde
og i den vestlige byfinger, som er Roskildefingeren.
Kommuneplan
Lokalplanområdet ligger inden for område 1770 i Kommuneplan 2014.
Området anvendes til boligformål, offentlige formål og lettere erhverv, der er foreneligt med boligformål.
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke
overstige 35. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1
etage med udnyttelig tagetage.
Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst
100 % af etagearealet.
Der skal som minimum udlægges et areal svarende til 1,5
parkeringsplads pr. bolig og 2 parkeringspladser pr. 100 m²
etageareal erhverv.
Taastrup Hovedgade 176, matr. 47 Taastrup Valby Rønnevang, ligger inden for område 1450, Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej.
Området anvendes til erhverv, lettere industri, bebyggelsesprocenten er 35 og bygningshøjden er højst 8 meter.
Der udarbejdes nye rammebestemmelser, der fastlægger en
bebyggelsesprocent på højst 40 og bebyggelse på højst 2
etager.
Lokalplan
Området er omfattet af lokalplan 1.51.2, vedtaget i 2006.
Denne lokalplan er både en ramme- og detaillokalplan. Detaillokalplanen omfatter de 10 mindre boliger i det vestlige
område.
Herværende lokalplan erstatter lokalplan 1.51.2.
Sektorplaner
Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der ikke
er udarbejdet plan for varmeforsyning. Der udarbejdes plan
for varmeforsyning i høringsperioden for lokalplanen.
Bebyggelse inden for lokalplanområdet tilsluttes vandforsyning efter gældende vandforsyningslov.

Bebyggelse inden for lokalplanområdet tilsluttes spildevandskloakering efter den til enhver tid gældende spildevandsplan.
Zoneforhold
Området ligger i landzone med undtagelse af matr. 105 b,
som ligger i byzone. Med vedtagelse af lokalplanen overføres
det resterende areal i byzone.
Produktionsvirksomheder
Der ingen produktionsvirksomheder der vil blive berørt af lokalplanen.
Grundvand
Hele Høje-Taastrup Kommune er udpeget som område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kommunen har derfor i
2014 udarbejdet en ”Redegørelse om Byudvikling i OSD og
NFI”. Grundvandsredegørelsen omfatter arealmæssigt hele
kommunens OSD og alle indvindingsoplande. Denne grundvandsredegørelse indgår som en del af forudsætningen for
den fremtidige kommune- og lokalplanlægning, hvor viden
om fare for forurening af grundvandet fra ønskede aktiviteter,
afvejes i forhold til hensynet til grundvandet og viden om
grundvandsforholdene.
I det pågældende lokalplanområde, er der ikke tale om en
ændret arealanvendelse, til en mere forurenede aktivitet jf.
Bilag 1 i ” Vejledning om kommunernes fysiske planlægning
inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger”.
Den fremtidige arealanvendelse vurderes derfor at være i
overensstemmelse med bestemmelserne i ” Bekendtgørelse
om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden
for OSD og indvindingsoplande uden for disse.
Naturbeskyttelse
Natura 2000
Natura 2000-områder er internationalt beskyttede naturområder i forhold til naturtyper og arter. Lokalplanområdet ligger ca. 5,5 km syd for det nærmeste Natura2000-område,
Sengeløse og Vasby Mose (nr. 124). På baggrund af den
store afstand fra lokalplanområdet til Natura 2000-området
og lokalplanens anvendelses-bestemmelser vurderer kommunen, at gennemførelsen af lokalplanen og projekter, der udføres med baggrund i lokalplanen, ikke vil påvirke Natura 2000området væsentligt.
Bilag IV-arter
På EU-habitatdirektivets bilag IV er opført en række dyre- og
plantearter, som vi har en særlig forpligtelse til at beskytte.
Det betyder, at bilag-IV arter ikke må forstyrres forsætligt
med skadelig virkning for arten eller bestanden, og at yngleeller rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø og en
lang række flagermus findes udbredt forskellige steder i kommunen.
Lokalplanområdet
Der er ikke vandhuller eller fugtige områder inden for i lokalplanområdet. Det er kommunens vurdering det næppe er
sandsynligt at området fungerer som yngle- eller rasteområde for stor vandsalamander eller spidssnudet frø.
Der er nogle større fyrretræer og enkelte større løvtræer i
området. Kommunen har ikke umiddelbart konstateret større
hulheder eller sprækker, men gør opmærksom på, at fældning af træer med større hulheder og spættehuller må jf.
”Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse
dyre- og plantearter m.m.” kun må ske i september og oktober.
Samlet set er det kommunens vurdering, at mulighederne indeholdt i lokalplanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning
af bilag IV-arter.

Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen skal i henhold til Lov
om Miljøvurdering af Planer og
Programmer foretage en vurdering af planer omfattet af lovens
§ 3. (Lovbekendtgørelse nr. 448
af 10 maj 2017).
Vurderingen kan dog undlades,
hvis der er tale om ”mindre områder” eller ”mindre ændringer”,
og planen ”ikke antages at
kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet” jf. § 8, stk. 2, nr. 1.

Miljøscreening
Kommunen har gennemført en miljøscreening af lokalplanen
for at vurdere behovet for at udarbejde miljøvurdering.
Lokalplanen medfører alene mindre ændringer i forhold til
den gældende planlægning. De gældende rammebestemmelser i kommuneplanen udlægger området til blandet bolig og
erhverv, og herværende lokalplan fastlægger nærmere bestemmelser for områdets anvendelse som boligformål, kontor- og serviceerhverv, lettere erhverv, som er foreneligt med
boligformål samt detailhandel for særlig pladskrævende varer, bilforhandler.
Der anlægges en ny vej til området i den nordlige del af lokalplanområdet fra det eksisterende lyskryds Taastrup Hovedgade/Sydskellet. Det vurderes, at planens trafikmæssige
påvirkninger ikke vil belaste det eksisterende vejnet i nogen
væsentlig grad, ligesom de støjmæssige påvirkninger af området fra de omkringliggende veje vurderes at kunne begrænses ved støjafskærmning.
Med udgangspunkt i screeningen vurderes det, at lokalplanen
ikke skal miljøvurderes.
I henhold til § 10 i Miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10.
maj 2017) har Byrådet besluttet, at lokalplan 1.51.3 ikke skal
miljøvurderes.

Forhold til områdets andre
funktioner, herunder støj og
trafik

Bymæssige sammenhænge:

Området grænser op til Ishøj Kommune og er den sydligste
del af Taastrup. Forbindelsen til de omkringliggende områder
sker ad Taastrup Hovedgade. Der er 1,5 km til Taastrup Bymidte og 2,2 km til Taastrup Station med S-tog og busterminal. Der er 1 km til City 2 via cykelstien langs Hveen Boulevard og stibroen til City 2.
Trafikstøj:
Udendørs opholdsarealer til boliger og kontor- og serviceerhverv må ikke belastes med trafikstøj over Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier. De vejledende grænseværdier for
udendørs opholdsarealer til boliger er Lden 58 dB og Lden 63
dB til kontor- og serviceerhverv.
Lokalplanområdet er støjbelastet af trafikstøj fra Hveen Boulevard og krydset Hveen Boulevard/Taastrup Hovedgade/Ishøj Stationsvej. Støjniveauet er op til Lden 68 dB. Der etableres en jordvold langs Hveen Boulevard og mod ovennævnte
kryds for at bringe støjniveauet ned under Lden 58 dB.
En forudsætning for etablering af støjvold over gastransmissionsledningen er, at Energinets anvisninger for sikring af
gastransmissionsledningen mod jordlast overholdes.
Gastransmissionsledning:
I områdets sydøstlige areal ligger en underjordisk gastransmissionsledning, som er en del af hovedtransmissionsnettet
for naturgas i Danmark. Omkring gastransmissionsledningen
er der tinglyst en zone på 2 x 20 meter, inden for hvilken der
er bestemmelser for, hvad området må anvendes til. Der er
desuden en mindsteafstand til bygninger beregnet til ophold
for mennesker på i alt 46 meter på begge sider af gastransmissionsledningens midte.
ikke må opføres bygninger til ophold. Der er desuden en observationszone på 26 meter på begge sider af den tinglyste
zone omkring ledningen, hvor der er bestemmelser for hvad
området må anvendes til, eksempelvis til grønt område og
boldbane.
Energinet, som er ansvarlig for hovedtransmissionsledningen,
skal give tilladelse til omfanget af bebyggelse inden for lokalplanområdet.
Hveen Boulevard vejbyggelinje:
Vejbyggelinje fra vejmidte af Hveen Boulevard er 50 meter.
Med lokalplanen reduceres vejbyggelinjen til 20 meter.
Fortidsminder
Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder inden for lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under et anlægsarbejde på arealet, vil de i givet
fald være omfattet af museumslovens § 27 (bekendtgørelse
af museumsloven – LBK nr. 358 af 8. april 2014). Fundet skal
straks anmeldes til Museet på Kroppedal.

Det må tilrådes, at der udføres en arkæologisk undersøgelse
af arealet i god tid før anlægsarbejdet påbegyndes. I modsat
fald kan fund af fortidsminder medføre en arbejdsstandsning,
indtil de arkæologiske udgravninger er foretaget, dog højst
op til ét år.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området,
der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde der kan
foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den
eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte
som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag
er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens § 17, stk. 2 opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse
med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelse af
lokalplanforslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er
offentliggjort, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Lokalplanens bestemmelser
Med hjemmel i lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23.
november 2015) fastsættes følgende bestemmelser for
det område, der er beskrevet i § 2.

§ 1. Lokalplanens formål

§ 2. Områdets afgrænsning

Lokalplanens formål er
•

at fastlægge bestemmelser for ny boligbebyggelse som en åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse hvad angår omfang, placering og udseende.

•

at fastlægge adgangsvej og dens vejudlæg samt
tilslutning til krydset Taastrup Hovedgade/Sydskellet, og at fastlægge boligveje og deres vejudlæg.

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: Matr.: 105a, 105b, 109a,
109b, 109c, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 40, 47 og
7000l alle Høje Taastrup by Rønnevang.
Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter
den 10.04.2018 udstykkes fra disse ejendomme.

§ 3. Områdeinddeling og zonestatus

Lokalplanområdet inddeles i 6 delområder:
•

Delområde A udlægges til offentlig formål eller
boligformål.

•

Delområde B udlægges til boligformål, tæt/lav
bebyggelse.

•

Delområde C udlægges til boligformål, fritliggende én-familiehuse.

•

Delområde D udlægges til erhverv.

•

Delområde E udlægges til grønt område og parkering.

•

Delområde F udlægges til støjafskærmning, jordvold.

•

Delområde G udlægges til vejareal.

Lokalplanområdet ligger dels i byzone og dels i landzone. Med vedtagelse af denne lokalplan overføres arealet i landzone til byzone.

§ 4. Områdets anvendelse

Delområde A:

Selv om anvendelsen fastlægges til
helårsbeboelse, kan der drives visse
former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed medhjælp, og
ejendommens og kvarterets præg af
boligområde i øvrigt fastholdes. Den
type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til planloven.

Offentlige formål, boinstitution for social udsatte, uddannelses-, sundheds- samt sociale formål samt boligformål.
Delområde B1:
Tæt/lav boligbebyggelse, højst 14 boliger. En forudsætning for at delområdet kan bebygges er, at lodsejer
etablerer sikring af gastransmissionsledningen med beton eller PE-plader efter Energinets anvisninger.
Delområde B2:
Tæt/lav boligbebyggelse, højst 21 boliger. En forudsætning for at delområdet kan bebygges er, at lodsejer
etablerer sikring af gastransmissionsledningen med beton eller PE-plader efter Energinets anvisninger.
Delområde C:
Åben/lav boligbebyggelse, højst 10 boliger.
Delområde D:
Kontor- og service erhverv, lettere erhverv, som ikke
må være kategoriseret som mere end klasse 2 virksomheder, jf. Miljøstyrelsens Håndbog om Miljø- og Planlægning fra 2004.
Detailhandel for pladskrævende varer, bilforhandling, inden for matr. 47. Der kan højst etableres 4.000 m² detailhandel til særlig pladskrævende varer.
Delområde E:
Grønt område og parkering. Inden for område E går en
gastransmissionsledning med en minimumsafstand på
46 meter målt fra gastransmissionsledningens midte,
hvor der ikke kan opføres boligbebyggelse eller andre
bygninger beregnet til ophold for mennesker.
Delområde F:
Støjvold
Delområde G:
Vejareal
Inden for lokalplanområdet må der opsættes antennemast til telefoni og data med tilhørende teknikhus/teknisk anlæg.

§ 5. Udstykning

Inden for område A og B må ingen grundstørrelse være
under 150 m².
Inden for område C må ingen grundstørrelse være under 700 m²
Inden for område D må ingen grundstørrelse være under 2.000 m²

§ 6. Veje og stier

Veje:
Den østvestgående adgangsvej fra krydset Taastrup Hovedgade/Sydskellet til matr. 105b, betegnet a, anlægges med et vejudlæg på mindst 14 meter, heraf en asfalteret vejbane i en bredde af 6,50 meter, en dobbeltrettet cykelsti i en bredde af 3,00 meter, adskilt fra kørebanen af en rabat på 2 meter. Vejudlægget afsluttes i
hver side af en 1 meter bred rabat.
Boligveje, betegnet b, anlægges med et vejprofil på 8
meter, heraf en asfalteret vejbane på 5,00 meter, et
fortov på 1,50 meter. Vejudlægget afsluttes i hver side
af henholdsvis 0,50 meter og 1,00 meter bred rabat.
Den nordsyd gående boligvej inden for område C forbindes med område E, som giver vejadgang til område B2.
Byggelinje til Hveen Boulevard fastlægges til 20 meter
målt fra vejmidte.
Stier:
Stier anlægges i en bredde af mindst 1,80 meter

§ 7. Parkering

Område A:
Inden for område A skal der anlægges 10 parkeringspladser.
Område B1 og B2:
Inden for område B1 og B2 skal der anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Heraf skal der være 3 handicapparkeringspladser til almindelige biler med en bredde
på mindst 3,50 meter og 1 parkeringsplads til kassebiler på mindst 4,50 meter i bredden og 8 meter i længden.
Område C:
Inden for område C skal der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig.
Område D:
Inden for område D, erhvervsområde, skal der anlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.
Parkeringspladser skal mindst have en bredde på 2,50
meter og en længde på mindst 5 meter samt et manøvreareal på mindst 7 meter.

§ 8. Bebyggelsens omfang og placering

Område A:
Bebyggelsesprocent må højst udgøre 40. Bebyggelsen
kan højst opføres i én etage med udnyttet tagetage.
Højen på bebyggelsen må højst være 8 meter.
Område B1 og B2:
Bebyggelsen må højst bestå af 35 boliger
Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager uden udnyttet
tagetage.
Bebyggelsens samlet grundplan må højst udgøre 1.600
m² inden for område B1 og 2.000 m² inden for område
B2
Højden på én-etagers bebyggelse må højst være 6,00
meter og på 2-etagers bebyggelse 7,50 meter.
Skure skal placeres så der er adgang fra sti eller havesti. Højden på skure må højst være 2,50 meter.
Område C
Bebyggelsen må højst bestå af 10 boliger.
Bebyggelsesprocenten må højst udgøre 30.
Bebyggelsen kan højst opføres i én etage med udnyttet
tagetage.
Højden på bebyggelsen må højst være 8,00 meter.
Område D
Inden for område D må bebyggelsesprocenten højst udgøre 40 for den enkelte ejendom.
Område E
Inden for delområde E kan der højst opføres cykel- og
haveskurer på hver 50 m². Derudover kan der opføres 4
mindre skure på hver 20 m² til at understøtte brugen af
det grønne areal.
Højden på skure må højst være 3,00 meter

§ 9. Bebyggelsens udseende

Område A
Facader:
Bebyggelsen må kun fremstå i blank mur i teglsten i
gule, rødgule og teglrøde nuancer eller med træbeklædning i træets naturlige farve, dodenkop eller svensk
rød.
Tage:
Tagflader må kun være symmetriske og taghældning på
mindst 20 grader og højst 50 grader
Tagflader belægges med vingetagsten i tegl eller beton,
teglrød eller antracit/sort. Tagstenene må højst have
glanstrin 50, svarende til halvblank overflade.
Tage kan også belægges med tagpap i sort eller grå
farve.
Område B1 og B2
Facader:
Bebyggelsen må kun fremstå i blank mur i teglsten i gule,
rødgule og teglrøde nuancer.
Tage:
Tage må kun udformes med taghældning på mindst 20
grader og højst 25 grader for bebyggelsen i ét plan.
Tagfladerne skal være symmetriske og belægges med
vingetagsten i tegl eller beton, teglrød eller antracit/sort.
Tagstenene må højst have glanstrin 50, svarende til
halvblank overflade.
Tagfladen kan fremstå med helvalmede tage.
Tage for bebyggelsen i 2 planer må kun udformes med
lav taghældning på mindst 2 grader og højst 10 grader.
Tagfladen må kun være med tagpap eller grønne tage
som sedumbeplantning.
Skures taghældning må kun være på mindst 2 grader og
højst 5 grader. Tagfladen må kun være med tagpap eller
grønne tage som sedumbeplantning
Område C
Facader:
Bebyggelsen må kun fremstå i blank mur i teglsten i gule,
rødgule og teglrøde nuancer.
Tage:
Tage må kun være symmetriske sadeltage med taghældning med mindst 25 og højst 50 grader belagt med vingetagsten i tegl eller beton, teglrød eller antracit/sort.
Tagstenene må højst have glanstrin 50, svarende til
halvblank overflade.

Eller ensidig taghældning med mindst 5 grader og højst
20 grader. Tagfladen må kun være belagt med tagpap.
Der kan integreres solceller på tagfladen.
Der kan opføres bebyggelse med helvalmede tage.
Der kan opføres en frontispice, såkaldt frontgavl som udbygning på facaden. Frontispicen må højst udgøre en
fjerdedel af facadelængden.
Kviste skal udføres som kubiske kviste eller saddeltagskviste.
Kviste og ovenlysvinduer må højst udgøre 40 % af tagfladen
Der må ikke etableres udvendige balkoner i gavle og
frontispicer.

§ 10. Ubebyggede arealer

Område B1 B2
Inden for område B1 og B2 skal der mindst etableres
opholdsarealer, som svarer til 100 % af boligernes bruttoetage areal.
Afgrænsning af rækkehusenes ankomstarealer må kun
være faste hegn af vandrette brædder. Højden på det
faste hegn må højst være 1,20 meter. Lågen til de enkelte ankomstarealer må højst være 1,20 m bred og
1,20 m høj.
Afgrænsning af terrassehaverne må kun være naurhække eller ligusterhække og ens inden for bebyggelsen
B1 og inden for B2.
Hækkene som omkranser de enkelte terrassehaver må
højst være 1,60 meter høje. Der kan etableres en havelåge, der skal være indadgående. Lågens gående del må
højst være 1 meter bred og 1,60 meter høj.
Hække plantes i skel til nabo og 0,30 meter fra skel til
fælles stier og fælles areal.
Der må ikke opsættes indre hegn i terrassehaverne, dog
kan der opsættes et glat trådhegn på indvendig side af
hækken. Trådhegnets højde må ikke overstige 1,20 meter.
Træplantninger i ankomstarealerne og terrassehaverne
skal så vidt muligt holdes under 5 meter i højden og
skal være løvfældende og mindre træer.
Område C
Hegn mod boligvej, mod område G mod nord, mod område B1 mod vest samt mod område B2 og E mod syd
skal være levende hegn, løvfældende hækbeplantning.
Der skal plantes 0,50 meter fra skellinje inde på egen
grund.
Område E
Områder, som ikke anvendes til parkering eller belagte
arealer som boldbaner, skal beplantes, så der dannes en
lund af mindre træer som tjørn, glansbladet tjørn, alm.
røn, paradisæble og manna ask.
Et areal på 5 meter på hver side af gastransmissionsledningen, målt fra dens midte, skal friholdes for beplantning.
Område G
Langs parkeringsarealet til område B1 og adgangsvejen
plantes siljerøn, Sorbus Intermedia, med en indbyrdes
afstand på 5-7 meter.

Generelt
Boligveje skal belyses af belysningsarmatur på rørmast
med belysningshøjde på højst 4,00 meter.
§ 11. Lednings- og forsyningsanlæg

Der skal afsættes den fornødne plads til opbevaring af
affald og genbrug i henhold til kommunens affaldsregulativer. Affald og genbrug skal kunne afhentes jf. regulativets bestemmelser. Der skal være nem og hensigtsmæssig adgang for renovatøren.
Der kan inden for lokalplanområdet placeres tekniske
anlæg som transformerstation til områdets fælles forsyning. Anlæggene skal nedgraves eller i udtryk og materialer tilpasses den øvrige bebyggelse.

§ 12. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

Bebyggelsen må ikke tages i brug før følgende er gennemført:
Anlæg af parkeringspladser.
Etablering af afskærmning af ankomstarealerne inden
for område B1 og B2.
Etablering af støjafskærmning.
Område E er anlagt og beplantet.

§ 13. Afskærmningsforanstaltninger

Der skal etableres en støjvold inden for område F langs
Hveen Boulevard og Taastrup Hovedgade i en højde af
mindst 5 meter og med en fod på mindst 14 meter og
en krone på mindst 2 meter.

§ 14. Grundejerforening

Grundejere inden for lokalplanområdet skal være medlem af en grundejerforening. Der skal oprettes en
grundejerforening for område B1 og B2 samt én for område C.
Grundejerforeningerne skal drive og vedligeholde deres
fælles fri- og opholdsarealer, stier samt boligveje
Grundejere inden for område B1 og B2 skal vedligeholde
område E.
Grundejere inden for område A, B1, B2 og C skal vedligeholde støjvolden
Grundejere inden for område A, B1, B2 og C skal vedligeholde adgangsvejen fra Taastrup Hovedgade.
Grundejerforeningerne skal stiftes, når Byrådet beslutter
det.

§ 15. Servitutter

Deklaration om en 4 meter bred privat fællesvej over
109a, 109b, 109c og 105a, tinglyst den 23. december
1992 ophæves.

§ 16. Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan

§ 17. Lokalplanens retsvirkninger
Lokalplanen gælder også for forhold
der ikke kræver byggetilladelse, fx
opførelse af carporte, skure og lign.
samt hegn og beplantning.
Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser der er fastsat ud
fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang (som fx – i
boligområder – til lokale transformerstationer eller til mindre generende erhverv som sagfører-arkitekt- og revisionsvirksomhed med
ganske få ansatte).
Byrådet har efter planlovens bestemmelser mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere
detaljeret regulerer bebyggelsens
omfang, udformning og placering,
med mindre de detaljerede regler
netop er udformet for at fastholde en
særlig udformning af bebyggelsen.

Lokalplan 1.51.2 offentligt bekendtgjort den 25. april
2006 ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 1.51.3.

1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort,
må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge
planlovens § 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan
fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i
sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen.
2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens
bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan.
Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af
naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende
(planlovens § 19 og 20).
3. I henhold til planlovens § 47 er der mulighed for at
ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen.
4. I henhold til planlovens § 18 fortrænger lokalplanen
privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.

Ved ansøgninger om dispensation
foretager Byrådet en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og
den øvrige planlægning for det pågældende område.
Vedtagelsespåtegning

Vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 15. maj 2018.

Michael Ziegler
borgmester
/
Jørgen Lerhard
teknisk direktør

