NOTAT
Teknik- og Miljøcentret

Vurdering af anmeldt ressourcecenter/omlastestation på Lervangen 1-3 i henhold til VVMbekendtgørelsen1

I/S Vestforbrænding ønsker at etablere en omlastestation i Høje-Taastrup Kommune, Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. Ejendommen omfatter matr.nr. 10 f
Kragehave By, Høje-Taastrup og er ejet af I/S Vestforbrænding. I/S Vestforbrænding har anmeldt projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsens regler, idet
aktiviteterne er omfattet af bilag 2, punkt 12 b om Anlæg til bortskaffelse af affald. Anmeldelsen er modtaget den 12. april 2016, og er screenet i forhold til
VVM-bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015. I/S Vestforbrænding har i den mellemliggende periode fremsendt supplerende oplysninger.
Anmeldelsen omhandler etablering af et ressourcecenter til omlastning og sortering af genanvendelige materialer indsamlet fra husholdninger. Affaldsfraktionerne vil omfatte papir, pap, plast, metal, glas, dæk, tekstiler, madrasser og fjedermøbler, elektronik og elektriske apparater, stort og småt brændbart storskrald, rent træ samt kølemøbler med og uden freon. Al affaldet er klassificeret som ikke-farligt affald. Miljøgodkendelsen forventes meddelt efter listepunkt K
212.
Der planlægges opført to haller til omlastning af affaldsfraktionerne, og det nuværende forbrændingsanlæg forventes nedrevet. De to etaper omhandler ikke en
udvidelse af antal affaldsfraktioner, men omfatter alene en udvidelse af affaldsmængder. Se oversigtstegninger på side 2.
Anmeldelsen omfatter:
Doknr. 250766/16 VVM anmeldelse af ressourcecenter på Lervangen 1-3
Doknr. 250768/16 Notat til VVM anmeldelse af ressourcecenter på Lervangen 1-3
Doknr. 250771/16 Miljøteknisk beskrivelse til VVM anmeldelse af ressourcecenter på Lervangen 1-3
Doknr. 167/17 Lervangen, opsamling på godkendelser og tilladelser (omlastning)
Doknr. 149194/17 Afklaring af støjgrænser
Ejendommens resterende areal anvendes i dag til
 Høje-Taastrup Kommunes genbrugsstation, til aflevering af affald fra borgere og mindre virksomheder. Drives af I/S Vestforbrænding
 Undervisningscenter med tilknytning til genbrugsstationen
 Pantstation til aflevering af flasker med pant. Pantstationen drives af Dansk Flaskegenbrug.
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Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Sagsbehandler LoneJo/MajbrittOes

Doknr. 272467/14

Sagsnr. 14/16488

Plantegning over Lervangen 1-3. Projektområdet for ressourcecentret ligger inden for den røde markering.

Planlagt ombygning af VEGA grunden på Lervangen 1-3
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Kendetegn ved den potentielle

Udfyldes af kommunen

miljøpåvirkning

Ikke
relevant

1. Forudsætter anlægget ændring af
den eksisterende arealanvendelse.

Ja

Bør
undersøges

Nej

Kommunens bemærkninger
Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.16.1, der fastlægger ejendommens anvendelse til affaldsbehandling. Af lokalplanens § 5.3 fremgår det, at bygningshøjde i almindelighed ikke må overstige 8,5 m.

X

Anmeldelsen fra I/S Vestforbrænding indbefatter etablering af to haller, som opføres i to tempi tilpasset de affaldsmængder, der er til rådighed. Når hallen i
Etape 2 skal opføres vil forbrændingsanlægget blive nedrevet.
De to haller forventes at blive på henholdsvis ca. 1.700 m² og ca. 2.000 m².
Udvendig højde ca. 14 m. Gulvet i hallerne udføres som in-situ støbte betonplader med overlappende densiphaltbelægning eller lignende.
Plan- og Miljøudvalget har på deres møde den 5. november 2014 meddelt dispensation for bygningshøjden til at opføre en hal på ca. 3.700 m² med en højde på 14 m. Kommunen vurderer, at de to – men mindre - haller kan rummes
inden for den meddelte dispensation.
De to haller forudsætter byggetilladelse og eventuelt tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven.
2. Forudsætter anlægget ændring i
kommuneplanen.

X

3. Indebærer anlægget behov for at
begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner.

X

4. Er anlægget placeret i et
X




Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Nitratfølsomt indvindingsområde

Ejendommen er omfattet af ramme 2050 i Kommuneplan 2014, der udlægger
ejendommen til almene/kommunale formål med relateret entreprenørvirksomhed. Den anmeldte anvendelse vurderes at være i overensstemmelse med
kommuneplanens bestemmelser.
Nord for Lervangen 1-3 ligger et mindre boligområde (omfattende 7 boliger).
Nærmeste bolig ligger ca. 135 m fra det anmeldte ressourcecenter.
Øst for ejendommen ligger Høje-Taastrup Kommunes Driftby. De øvrige omkringliggende arealer er i Kommuneplan 2014 udlagt til regionalt fritidsområde.
Hverken anvendelsen af boligerne i området, Driftsbyen eller det regionale fritidsområde vil blive begrænset af det anmeldte ressourcecenter.
Alle arealer i Høje-Taastrup Kommune er udlagt som OSD-område.
Lervangen 1-3 ligger ikke indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde. Nærmeste NFI-område ligger ca. 1 km mod vest.
Nærmeste boringsnære beskyttelsesområde ligger ca. 850 m mod syd.
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(NFI)
Boringsnært beskyttelsesområde
(BNBO)

5. Vil anlægget udgøre en hindring
for fremtidig anvendelse af områdets
grundvand.



X

Afstand til vandforsyningsanlæg
Boringer

6. Kan anlægget påvirke
X





Den anmeldte omlastestation omfatter ikke farligt affald og vil ikke påvirke de
omkringliggende drikkevandsboringer eller andre boringer i området.

Beskyttede naturtyper
Fredede områder
Habitatområder

Al overfladevand fra omlastestationens område – med undtagelse af overfladevand omkring påfyldningspladsen – bliver ledt til regnvandsbassinet på ejendommen. Regnvandsbassinet er registeret som sø og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden i regnvandsbassinet må derfor ikke ændres
med mindre kommunen meddeler dispensation dertil. Regnvandsbassinet har
ved overløb forbindelse til Hakkemosen, der er registreret som sø og mose, og
ligeledes er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
I/S Vestforbrænding har ansøgt om tilladelse til ændret udledning af overfladevand. I ansøgningen er det forudsat, at det ikke er nødvendigt at ændre udformningen af regnvandsbassinet.
Internationale beskyttelsesområder
Det nærmeste Natura 2000 område er Sengeløse-Vasby Mose (habitatområde
nr. 124) og ligger ca. 2,2 km nord for virksomheden, mens der er mere end 10
km til Roskilde Fjord, der er det næst-nærmeste Natura 2000-område. Udpegningsgrundlaget for Sengeløse-Vasby Mose er en række naturtyper, specielt rigkær og tidvis våd eng samt to arter af vindelsnegle. Området er sårbart over for
næringsstoftilførsel.
Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at omlastestationen, på baggrund
af den store afstand til Natura2000-områderne samt de fraktioner, der skal omlastes på pladsen, ikke vil påvirke Natura 2000-områderne. Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.
Bilag IV-arter
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, skal der foretages en vurdering af virksomhedens aktiviteter i forhold til de arter, der er beskyttet i henhold
til Habitatdirektivets bilag-IV.
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Ejendommen har en række bygninger, store befæstede arealer, containere, en
mindre støjvold samt beplantningsbælter og arealer med græsplæne. Endvidere
er der et mindre vandhul (ovennævnte regnvandsbassin) på knap 650 m².
Vandhullet er kraftigt tilgroet med Bredbladet Dunhammer og Tagrør.
Padder: Høje-Taastrup Kommune har i 2011 undersøgt 425 lokaliteter i kommunen for padder. I Høje-Taastrup Kommune findes der to bilag IV-arter blandt
padderne: Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. Der er fundet ynglende Lille Vandsalamander i vandhullet, men ingen bilag IV-arter.
På baggrund af den viden om paddebestanden i kommunen, som paddeundersøgelsen har givet, er det Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at der ikke er
bilag IV-padder, der bliver påvirket af udvidelsen af virksomheden.
Flagermus: Der er en række træer langs skellet af ejendommen, der evt. fungerer som ledelinjer mv. for flagermus. Etableringen af omlastestationen påvirker
ikke træerne.
I forbindelse med etableringen af omlastestationen vil det gamle varmeværk
blive revet ned. I februar 2013 blev varmeværket undersøgt for eventuelle flagermus. Der blev ikke konstateret flagermus eller fundet tegn på flagermus i
form af ekskrementer eller lignende i bygningen. Det kan dog ikke udelukkes, at
flagermus overvintrer i bygningen, primært i de isolerede dele (kontorlokalerne). Endvidere kan bygningen være en mulig rastelokalitet for flagermus. Der
blev ikke set tegn på, at der har været en aktiv ynglekoloni i bygningen.
Nedrivning er ikke omfattet af habitatbekendtgørelsens krav om habitatvurdering, men flagermus er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 29g og Artsfredningsbekendtgørelsens2 § 10.
Da det ikke helt kan udelukkes, at der er flagermus i bygningen, bør en nedrivning enten ske i maj eller i august/september, hvor alle eventuelle flagermus vil
være i stand til selv at forlade bygningen. Her er risikoen for at skade flagermusbestande mindre end i resten af året, hvor de er i vinterdvale eller har små,
ikke flyvefærdige unger. Ansøger er forpligtet til at sikre, at der ikke er flagermus i bygningerne, når nedrivningen iværksættes. Såfremt der konstateres flagermus i bygningerne, skal ansøger kontakte Naturstyrelsen inden nedrivningen
påbegyndes.
2

Bekendtgørelse nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
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Det er kommunens vurdering, at etableringen af omlastestationen ikke vil medføre væsentlige forringelser for arter omfattet af Habitatdirektivets bilag-IV, hvis
ovenstående forholdsregler tages i betragtning.
Se notat om habitatvurdering og bilag IV-arter, doknr. 262567/16.
7. Kan anlægget påvirke
X







Historiske landskabstræk
Kulturelle landskabstræk
Arkæologiske værdier/landskabstræk
Æstetiske landskabstræk
Geologiske landskabstræk

Der er ifølge Danmarks Miljøportal registreret et beskyttet sten-jorddige på
ejendommen. Af luftfoto fremgår det, at diget er fjernet omkring 1995-97. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at registreringen af diget er forældet.

8. Giver anlægget anledning til




Øget trafikmængde
Ændrede trafikmønstre
Ændring i trafiksikkerheden

X
X
X

9. Forventes anlægget at udgøre en
særlig risiko for uheld.
10. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det
ansøgte medfører en påvirkning af
miljøet (kumulative forhold).

Der er ikke bevaringsværdige landskabstræk på eller omkring ejendommen.

X

Omlastestationen forventes at give anledning til
 kørsel med lastvogn (50 stk. med tilførsel af affald + 15 stk. frakørsel af
sorteret affald pr. hverdag, kl. 06-22)
 kørsel med lastvogn (30 stk. med tilførsel af affald + 15 stk. frakørsel af
sorteret affald pr. dag weekend, kl. 06-14)
Omlastestationen modtager ikke farligt affald. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at de anmeldte aktiviteter ikke udgør en særlig risiko for uheld.
På Galgebakkevej 3, der ligger nord-vest for Lervangen 1-3, er der i 2011 blevet etableret en støjende virksomhed, Aircentret.

X

Omlastestationen udvider ejendommens nuværende aktiviteter med modtagelse
af affald. Udvidelsen på ejendommen sker både arealmæssigt, trafikalt og støjmæssigt.
I/S Vestforbrænding har i mail af 13.06.2017 meddelt, at virksomhedens aktiviteter vil blive tilrettelagt således, at det til stadighed sikres, at støj fra virksomheden overholder de givne krav i forhold til omgivelserne.

11. Er der andre kumulative forhold.
X

12. Den forventede miljøpåvirknings
geografiske udstrækning i areal.

X

Nej.
Der vil være en øget tung trafik på Bondehøjvej og øvrigt vejnet med tilkørsel til
Lervangen, og der vil være en øget støjpåvirkning for de omkringliggende boliger. Miljøpåvirkningen forventes at være lokal.
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13. Tænkes anlægget etableret i et
tæt befolket område.

X

Omlastestationen ligger ikke i et tæt befolket område.
Nord for ressourcecentret ligger en række beboelsesejendomme. Nærmeste bolig (målt i skel) ligger ca. 135 m fra omlastestationen.

14. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen.

X

Høje-Taastrup Kommune forventer ikke at de omkringboende vil blive væsentligt berørt af miljøpåvirkninger fra omlastestationen.

15. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område.

X

16. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning.

X

17. Kan anlægget påvirke områder,
hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer
allerede er overskredet.

X

Høje-Taastrup Kommune har ikke kendskab til allerede overskredne miljøkvalitetsnormer i området.

X

Høje-Taastrup Kommune forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger, hverken
enkeltvise eller samlet set.






Høje-Taastrup Kommune vurderer, at området ikke er følsomt over for den anmeldte omlastestation. I kommunens videre behandling af sagen vil der være
særlig opmærksomhed på de omkringliggende boliger, grundvandsbeskyttelsen,
de beskyttede naturområder og arter samt sikring af de fremtidige anvendelsesmuligheder af det regionale fritidsområde.

Overfladevand
Grundvand
Naturområder
Boligområder (støj, lys, luft)

18. Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige



Nej.

Enkeltvis
Samlet

19. Må den samlede miljøpåvirkning
betegnes som kompleks.

20 Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen.

X

X

Miljøpåvirkningerne forventes at blive
 øget tung trafik på vejnettet til og fra Lervangen
 øget støj fra ejendommen, dog med overholdelse af de vejledende støjgrænser
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at miljøpåvirkningerne ikke kan betegnes
som komplekse, hverken samlet eller hver for sig.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at der er stor sandsynlighed for de nævnte
miljøpåvirkninger, men at ingen af miljøpåvirkningerne vil være væsentlige.
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21. Er påvirkningen af miljøet
X





Varig
Hyppig
Reversibel

Dispensation fra lokalplan, byggetilladelse, miljøgodkendelse, tilslutningstilladelse m.m. forventes at blive meddelt uden tidsbegrænsning.

Konklusion

Udfyldes af kommunen

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte
projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligt.

På baggrund af oplysninger fra ansøger vurderer Høje-Taastrup Kommune om projektets art, dimensioner eller
placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at området ikke er følsomt overfor den anmeldte omlastestation og kommunen forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger. Affaldet består af tørre fraktioner, der ikke forventes at
afgive lugt af betydning, og affaldsfraktionerne forventes ikke at udgøre en trussel for drikkevandsinteresserne.
Omlastestationen vil give anledning til øget kørsel med tung trafik til og fra Lervangen. Der forventes ca. 65
kørsler pr. dag på hverdage i tidsrummet 06-22 og ca. 45 kørsler pr. dag i weekenden i tidsrummet kl. 06-14.
Omlastestationen ligger syd for en række beboelsesejendomme i landzone. Nærmeste bolig (målt i skel) ligger
ca. 135 m fra omlastestationen. Virksomheden har i forhold til støjkrav til omgivelserne oplyst, at det til stadighed vil blive sikret, at de vejledende støjkrav kan overholdes. Virksomhedens drift, herunder tidspunkt for tilog frakørsler af lastbiler, vil blive tilpasset i takt med at eventuelle rekreative aktiviteter etableres på de omkringliggende områder i Det regionale Fritidsområde.
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