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Opstilling af solfangere vest for Fløng er ikke VVM-pligtigt
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en ansøgning om at opstille solfangere på matr.nr. 8
ab Fløng By, Fløng beliggende vest for Fløng. Solfangeranlægget vil kunne producere varmt
vand til fjernvarmenettet, der tilsluttes det eksisterende distributionsnet til forbrugerne. Anlægget vil forsyne ca. 880 husstande i Fløng med fjernvarme.
Det samlede areal til solfangeranlægget udgør ca. 13.000 m². Selve solfangerne udgør ca.
3.000 m². Hertil kommer arealet mellem solfangerne, teknikbygning, akkumuleringstank,
vejareal og parkering.
Solfangeranlægget er anmeldt i henhold til VVM-bekendtgørelsen, fordi projektet er omfattet
af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3a om industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og
varmt vand og punkt 3b om industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte projekt kan etableres uden væsentlige
miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Se vedlagte anmeldelse, doknr. 212093/14 og kommunens vurdering, doknr. 201985/14.
Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen1 § 3, stk. 1.
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 få yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse
til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk.
Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort tirsdag den 7. oktober
2014 i Taastrup Avis og på kommunens hjemmeside www.htk.dk.
Vurdering
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte solfangeranlæg ikke vil få en væsentlig
indvirkning på miljøet. I anlægsfasen må forventes en mindre påvirkning af de omkringboende i form af øget trafik og støj. Ingen personer vil blive berørt af det færdig etablerede sol1
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fangeranlæg i form af støj, refleksion, skygge m.m. Anlægget vil have en indirekte påvirkning, fordi det vil kunne forsyne 881 husstande med varme fra solfangeranlægget. Anlægget
vil desuden være synligt for forbipasserende på Vesterled og Holbækmotorvejen.
Væsken i solfangeranlægget bliver tilsat frostsikringsmidlet, monopropylenglycol, og antikorrosive midler. Ansøger har redegjort for sikkerhedsprocedurer ved anlæggelse og drift af anlægget, der skal sikre mod spild på jorden og forurening af grundvandet. Det fremgår, at
 solfangerne opdeles i sektioner, hvor hver række af solfangere er forsynet med en afspærringsventil,
 der er mulighed for at bypasse en lækkende solfanger,
 anlægget bliver trykprøvet inden idriftsættelse,
 rørene er forsynet med lækageovervågning af alarmtråde, som er koblet til anlæggets
SRO
 teknikbygningen er forsynet med en glycoltank for opsamling i tilfælde af brud i anlægget
 der opstilles en akkumuleringstank/akuttank der anvendes ved trykstigning i anlægget
Solfangeranlægget indgår i Høje Taastrup Fjernvarmes øvrige overvågningssystem, hvor trykfald og trykstigning i anlægget vil udløse alarm, og en tekniker vil køre til lokaliteten med solfangeranlægget. Inden da vil de tekniske foranstaltninger dog også være aktiveret.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at ansøgningen giver mulighed for at tage tilstrækkelige
foranstaltninger til at beskytte jord, undergrund og grundvand.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at solfangeranlægget ikke er VVM-pligtigt, er ikke en tilladelse, men alene en
afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, inden kommunen kan behandle
og give de fornødne tilladelser.
Anlægget kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 om beskyttelse af jord, undergrund og grundvand. I tilladelsen vil der blive stillet vilkår, der minimerer risikoen for spild og
sikrer passende afværgeforanstaltninger. Anlægget kræver desuden tilladelse efter byggeloven.
Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har den 16. september 2014 vedtaget lokalplan 5.14 og
tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2014 endeligt. Planerne udlægger området til et areal til etablering af solfangeranlæg. Planerne blev offentliggjort på kommunens hjemmeside tirsdag den
23. september 2014.
Klagevejledning
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en VVM-redegørelse jf. reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Natur- og Miljøklagenævnet tager stilling til retlige
spørgsmål i sagen.
Klagen skal være skriftlig og modtaget af Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller på mail tmc@htk.dk inden 4 uger efter offentliggørelsen eller modtagelsen af denne afgørelse. Klagen skal være modtaget inden for kommunens normale åbningstid. HøjeTaastrup Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives
hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Eventuel
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klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Med venlig hilsen
Lone Johnsen
Miljømedarbejder

Kopi sendt til
Naturstyrelsen nst@nst.dk
Kroppedal Museum kontakt@kroppedal.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling i Taastrup hoeje-taastrup@dn.dk
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
Høje-Taastrup Kommune, Steen Olesen, steenole@htk.dk
Cowi, Louise Lundbeck Krog, llkr@cowi.dk
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