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Forlængelse af frist til nedlukning af genbrugsplads til modtagelse og nedknusning
af beton og asfalt er ikke VVM-pligtigt
Matr.nr. 3 a Reerslev By, Reerslev beliggende Tranemosevej 3, 2640 Hedehusene
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om forlængelse af fristen til at
nedlukke en genbrugsplads til modtagelse og nedknusning af beton og asfalt. Genbrugspladsen ligger på matr.nr. 3 a Reerslev By, Reerslev beliggende Tranemosevej 3, 2640 Hedehusene. Fristen ønskes forlænget 1 år, dvs. frem til 31. december 2015. Anmelder er NCC Roads
A/S.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12 b om anlæg til bortskaffelse af affald1.
Kommunen har gennemført en VVM-screening af det anmeldte og vurderer, at forlængelse af
fristen til nedlukning af genbrugspladsen kan ske uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal
derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til VVMbekendtgørelsen § 3. Se vedlagte VVM-screening, doknr. 250856/14.
Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny VVM-screening, hvor der skal tages stilling til om det ændrede projekt er VVMpligtigt. Ansøger, naboer eller andre kan i tvivlstilfælde kontakte miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk.
Offentliggørelse
Afgørelsen om, at det anmeldte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort på kommunens
hjemmeside www.htk.dk.
Baggrund
Aktiviteten på genbrugspladsen er reguleret af en miljøgodkendelse, der udløb den 31. december 2014. NCC Roads A/S har i deres VVM-anmeldelse af 22.10.2014 beskrevet en forlængelse af miljøgodkendelsen frem til den 31. december 2017. NCC Roads A/S oplyser, at
aktiviteterne på pladsen ikke ændres eller udvides i forhold til omfanget af den gældende miljøgodkendelse.
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Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Sagsbehandler
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NCC Roads A/S har i mail af 18.12.2014 meddelt
 At modtagelse af genbrugsasfalt, beton og jernbaneskærver stoppes pr. 1. januar
2015.
 At nedknusning og udlevering af materialer forventes at ske frem til 1. juli 2015.
 At fjernelse af sandfang, olieudskiller og trykledning først vil ske efter, at genbrugspladsen er ryddet for genbrugsmaterialer.
 At fjernelse af sandfang, olieudskiller og trykledning samt afpropning af trykledning vil
blive foretaget efter gældende regler af et eksternt miljøcertificeret firma.
 At det forventes at genbrugspladsen er nedlagt ved udgangen af 2015.
I miljøgodkendelsen af 01.11.2010 var det forudsat, at pladsen til modtagelse og nedknusning af asfalt, beton og jernbaneskærver var nedlukket pr. 31.12.2014. NCC Roads A/S har
ansøgt om fornyet miljøgodkendelse til afvikling af de modtagne materialer og nedlukning af
pladsen.
NCC Roads A/S har i forbindelse med ansøgning om fortsættelse af genbrugsaktiviteten på
arealet oplyst til kommunen, at nedknusning og udlevering af materialer forventes at ske
frem til ca. 1. juli 2015. Genbrugspladsen forventes herefter ikke anvendt efter 31. december
2015. Virksomheden oplagrer og nedknuser ikke længere jernbaneskærver på arealet.
VVM-screeningen og kommunens miljøgodkendelse omfatter derfor udelukkende godkendelse
til at oplagre og nedknuse beton og asfalt.
Region Hovedstaden har 22.12.2014 meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Reerslev Grusgrav. Råstofindvinding og efterbehandling skal være afsluttet inden
31.12.2017. Råstofindvindingen omfatter pladsen til modtagelse af asfalt og beton.
Vurdering
Forlængelsen på 1 år til at nedlukke pladsen giver anledning til fortsat kørsel med tung trafik
samt støv og støj fra nedknusningsaktiviteterne. Kommunen vurderer, at der er gode til- og
frakørselsforhold til genbrugspladsen, og at den tunge trafik ikke er til gene for de omkringboende eller giver anledning til forringelse af trafiksikkerheden.
Nærmeste bolig ligger ca. 430 m fra genbrugspladsen. Umiddelbart øst for tilkørselsvejen til
pladsen ligger landsbyen Reerslev. Nærmeste bolig i Reerslev ligger ca. 520 m fra pladsen.
Kommunen vurderer, at der er relativ lang afstand til boligerne i området, der ikke vil være
væsentlig generet af aktiviteterne på genbrugspladsen.
Pladsen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) samt inden for
et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde med hensyn til nitrat (ION/IO).
Umiddelbart syd for pladsen ligger to boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til beskyttelse
af to almene vandforsyningsboringer tilhørende Reerslev Vandværk. Kommunen vurderer, at
nedlukningen af pladsen ikke vil påvirke drikkevandsinteresserne negativt.
Samlet er det kommunens vurdering, at den ansøgte periode på 1 år til nedlukning af pladsen
kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet
ikke skal gennem en VVM-proces, inden kommunen kan behandle og give øvrige fornødne tilladelser.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige om kommunen har haft ret til
at træffe en afgørelse, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en anden afgørelse.
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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 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet, 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 Natur- og Miljøklagenævnet, 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
Lone Johnsen
Miljømedarbejder

Kopi sendt til:
NCC Roads A/S, att. Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk
I/S Hedeland, hedeland@hedeland.dk
Region Hovedstaden, regionh@regionh.dk
Naturstyrelsen nst@nst.dk
Kroppedal Museum kontakt@kroppedal.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling i Taastrup hoeje-taastrup@dn.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
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