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Afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingsloven til bro over Vestbanen i
Hedehusene
Høje Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter meddeler hermed Høje-Taastrup Kommune,
Driftsbyen tilladelse til etablering af vej- og stiforbindelse over jernbanen mellem det eksisterende Hedehusene og bydelen NærHeden.
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25, stk. 1, i lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018
om miljøvurdering af planer og programmer (VVM) (miljøvurderingsloven).
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, efter den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.
Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at projektet ikke afviger fra det, der er beskrevet
i ansøgers miljøkonsekvensrapport.
Tilladelsen efter miljøvurderingsloven erstatter ikke kravet om, at der skal indhentes tilladelse
eller dispensationer i henhold til anden lovgivning.
Beskrivelse af projektet
Høje-Taastrup Kommune, Driftsbyen ønsker at etablere en bro henover jernbanen (Vestbanen), der skal forbinde den nye bydel NærHeden med Hovedgaden i Hedehusene via Hedevolden. Broen er en kombineret vej- og stibro.
Mod syd (i NærHeden) skal broen tilsluttes den kommende vej Skolebakken. Mod nord tilsluttes broen et signalreguleret kryds ved Hovedgaden/Kallerupvej.
Broen vil ændre områdets eksisterende trafikmønster som følge af, at der skabes en direkte
forbindelse mellem NærHeden og Hedehusene.
Selve broen bliver ca. 43 meter lang. På hver side af broen etableres tilslutningsveje og dæmninger, således at projektets samlede længde bliver ca. 160 m. Broen bliver 16 m bred,
hvoraf vej, rabat, fortov og cykelsti udgør i alt 14 m.
Der foretages følgende afværgeforanstaltninger:
• Der etableres afskærmende beplantning for at mindske udsynet til broen og vejen fra
Hedehusene Kulturpark.
•

Når den eksisterende cykelsti langs jernbanens nordlige side midlertidigt skal lukkes,
opsættes der skilte med alternative ruter.
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•

Ved kørsel langs kanterne af dæmningerne af det § 31 beskyttede bassin i Hedehusene
Kulturpark træffes forholdsregler, der forebygger evt. erosion af kanterne.

•

Fældning af eksisterende flagemuseegnede træer langs Hedevolden finder sted uden
for flagermusenes yngle- og overvintringsperioder (maj, september og oktober).

•

Hvis vejdæmningen skal udvides ud i det beskyttede regnvandsbassin i Hedehusene
Kulturpark, vil gravearbejde finde sted uden for paddernes yngleperiode (i perioden 1.
marts – 1. august).

•

Konstateres der jordforurening ifm. anlægsarbejderne indstilles arbejdet, og miljømyndigheden kontaktes.

•

Ved uheld, der medfører spild med miljøfremmede stoffer, opgraves forurenet jord
øjeblikkeligt og bortskaffes til godkendt modtager, og miljømyndigheden kontaktes.

•

Der udarbejdes en beredskabsplan for projektet til håndtering af uheld.

•

Oplag og håndtering af olie og kemikalier sker, så risiko for spild minimeres.

Miljøvurderingsprocessen
Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter (myndighed) har den 14. maj 2018 accepteret ansøgers anmodning om at igangsætte miljøkonsekvensvurdering af projektet efter miljøvurderingslovens § 18, stk. 2.
Myndigheden har afgivet udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens omfang og
indhold på baggrund af en høring af berørte myndigheder og offentligheden gennemført i perioden den 6. juni 2018 til den 20. juni 2018.
Ansøger har den 10. august 2018 fremlagt en miljøkonsekvensrapport for projektet, som
myndigheden har gennemgået. Myndigheden vurderer, at miljøkonsekvensrapporten er fyldestgørende og dermed kan danne grundlag for denne tilladelse efter miljøvurderingsloven.
Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse har været i offentlig høring i perioden fra 21.
december 2018 til 22. februar 2019. Der er ikke indkommet høringssvar.
Offentliggørelse
Myndigheden offentliggør denne tilladelse på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside
www.htk.dk den 5. marts 2019.
Grundlag for tilladelsen
• Anmodning efter miljøvurderingslovens § 18, stk. 2, dateret 9. maj 2018
• Miljøkonsekvensrapport dateret 10. august 2018
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse, hvor Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling
til både retslige og skønsmæssige spørgsmål i sagen.
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.
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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.

Med venlig hilsen

Laura Heron Jessen
Miljømedarbejder
Kopi til:
NærHeden, att. Lene Madsen
Cowi, att. Jonas Klinck
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