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Terrænregulering og kørsel af jord til område for tidligere losseplads m.m. er ikke
VVM-pligtigt
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om terrænregulering og tilkørsel
af jord til et område, der tidligere har været anvendt til råstofindvinding og losseplads. Det
ansøgte areal udgør ca. 13 ha og omfatter matriklerne




1d, 1f, 1i og 8t Vasby By, Sengeløse, tilhørende ejendommen på Højvangsvej 11, 2640
Hedehusene, ejet af Lars Hansen,
1s Vasby By, Sengeløse, beliggende på Højvangsvej 2B, 2640 Hedehusene, ejet af Ole
Christian Hegelund Pedersen og
1g Vasby By, Sengeløse, ejet af Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup

Jordtilkørslen og terrænreguleringen er anmeldt i henhold til VVM-bekendtgørelsen1, fordi projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12 b om Anlæg til bortskaffelse af affald.
Afgørelse
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte projekt kan etableres uden væsentlige
miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Se vedlagte VVMscreening. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 3, stk. 1.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for HøjeTaastrup Kommune og på baggrund af de planmæssige og miljømæssige forudsætninger, som
er gældende på screeningstidspunktet.
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
VVM-pligtigt. 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 anmeldte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort den 07.06.2017 på
kommunens hjemmeside www.htk.dk.
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Beskrivelse af projektet
Projektet har til formål at forbedre den landbrugsmæssige udnyttelse af Vasby Losseplads ved
afgræsning samt muliggøre en effektiv bekæmpelse af Bjørneklo. Det planlægges at tilføre
ren jord i en mægtighed på op til ca. 2 m. Se projektets afgrænsning på næste side.
Vasby Losseplads er en tidligere grusgrav og har efterfølgende været benyttet som losseplads
for blandet affald. Dele af området bliver i dag afgræsset af kvæg, mens andre dele ikke kan
anvendes til afgræsning, fordi det deponerede affald flere steder er begyndt at stikke op af
jorden og skrænterne er for stejle. På de ikke-afgræssede arealer er der store områder med
Bjørneklo, der er svær at bekæmpe grundet det nuværende terræn, der vanskeliggør afgræsning og færdsel i området.
HCS A/S Transport & Spedition har på vegne af ejendommens ejer Lars Hansen søgt om tilladelse til at køre jord til den vestlige del af lossepladsen på matr.nr. 1d, 1f, 1i, 1s og 1g Vasby
By, Sengeløse. Den østlige del af lossepladsen på matr.nr. 8t Vasby By, Sengeløse må der ikke tilkøres jord. På matr.nr. 8t Vasby By, Sengeløse ønsker ansøger at etablere kørevej og tillede drænvand, så der skabes en mindre sø.
Det vil være et væsentligt hensyn for både tilkørslen af jord og terrænudjævningen, at det
sker uden at skabe terrænspring i forhold til de tilstødende ejendomsskel.
Etablering af midlertidige og permanente køreveje
Jordtilkørslen vil ske via den nuværende tilkørsel fra Højvangsvej, der i dag bruges som tilkørsel til grusgraven på Højvangsvej 4. Når jordtilkørslen m.m. til Vasby Losseplads er afsluttet, ønskes overkørslen flyttet ca. 110 m mod øst. Den resterende del af tilkørselsvejen vil
blive sløjfet og vejens materialer fjernet.
Gas fra Vasby losseplads
Undersøgelser udført af Jord.Miljø A/S i januar 2017 viser, at der fortsat udvikles gas
(methan) fra omsætningen af det deponerede affald i lossepladsen. Den højeste gaskoncentration findes i det nordvestlige og midterste område af lossepladsen. Den tilførte jord kan
i værste tilfælde danne et impermeabelt lag over år, hvorved lossepladsgassen muligvis vil
finde andre spredningsveje. For at undgå en spredning til de nærtliggende huse har HCS A/S
fået udarbejdet notat om afværgeløsning i forbindelse med udvikling af lossepladsgas. Notatet
er udarbejdet af Jord.Miljø A/S, dateret 19.04.2017. Notatet beskriver afværgeløsninger, således at den planlagte terrænregulering kan udføres uden at skabe øget migration af lossepladsgas til de nærtliggende huse.
Håndtering af lossepladsgas
For at afskære muligheden for spredning af lossepladsgas til de nærtliggende huse, planlægges det at etablere en afværgegrøft mellem den gamle losseplads og de nærtliggende huse.
Grøften fyldes op med beton, tegl, klinker og gasbeton, som gassen kan diffundere op gennem. Grøften placeres i det område, hvor det fremtidigt planlægges at etablere grusvejen.
Grøften kommer til at strække sig over 300 m og bliver ca. 3 m bred.
Afværgegrøften udgraves til ca. 0,5 m ned i lossepladsfyldet. Hvis der ikke træffes på lossepladsfyld udgraves grøften til toppen af det intakte jordlag.
Håndtering af overfladevand
For at sikre, at overfladevand håndteres på egen ejendom bliver der gravet en grøft vest og
syd for lossepladsen. Overfladevandet ledes til en lavning på matr.nr. 8t Vasby By, Sengeløse.
For at sikre, at afværgedrænet ikke vandmættes (og på den måde bliver impermeabel for
gas), bliver der i bunden af afværgegrøften placeret en Ø100 drænledning til håndtering af
overfladevand/drænvand. Drænvandet bliver ligeledes ledt til lavningen på matr.nr. 8t Vasby
By, Sengeløse.
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Vurdering
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den anmeldte jordtilkørsel og terrænregulering kan ske
uden at påvirke miljøet væsentligt.
Der er gode til- og frakørselsforhold både i forhold til trafiksikkerhed og de omkringliggende
boliger. Der er ingen landskabelige-, kulturhistoriske- eller naturbeskyttelsesinteresser, der
forventes påvirket. Der forventes tilkørt uforurenet jord og brokker til området, der ikke udgør en trussel for boringer og drikkevandsinteresser.
Det er konstateret, at der fortsat udvikles methan fra omsætningen af det deponerede affald i
lossepladsen. Gassen siver i dag op gennem jorden primært i den nordlige del af lossepladsen. For at undgå at lossepladsgassen finder andre spredningsveje, der kan påvirke de nærtliggende huse, bliver der etableret en afværgegrøft, der opbygges af beton, tegl, klinker og
gasbeton, som gassen kan diffundere op i gennem. Grøften kommer til at strække sig over
300 m og bliver ca. 3 m bred.
I anlægsperioden kan der forekomme støj fra lastbiler og entreprenørmaskiner for de omkringboende, og der vil kunne forekomme støvgener i tørt og blæsende vejr. Særligt i våde
perioder er der risiko for, at lastbilerne trækker jord med ud på Højvangsvej. Ingen af påvirkningerne i anlægsperioden forventes at blive væsentlige.
Konsekvensvurdering af Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det er Høje-Taastrup Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder/konkrete bilag IV-arter, jf.
Habitatbekendtgørelsen2. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer kan påvirke konkrete bilag IV-arter.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at den anmeldte jordtilkørsel og terrænregulering 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.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over VVM-screeningen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan klage over om kommunen har haft ret til at træffe afgørelsen og har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klager over, at du synes kommunen burde have truffet en
anden afgørelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge
på www.borger.dk eller www.virk.dk med din NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen
til Høje-Taastrup Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. som du kan betale med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrstørrelse m.v. på 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 Høje-Taastrup Kommune.
Kommunen 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
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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
Lone Johnsen
Miljømedarbejder

Kopi sendt til
HCS A/S Transport & Spedition, att. Per Otzen per.otzen@hcs.dk
Lars Hansen, Højvangsvej 5, 2640 Hedehusene, lars@broendbyauto.dk
Ole Christian Hegelund Pedersen, Højvangsvej 11, 2640 Hedehusene
Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup, att. Klaus Torsbjerg Møller
klausmoe@htk.dk
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