VVM screening af udvidelse af Gamle Mursten ApS på Hovedgaden 501, Hedehusene

NOTAT
22.06.2016

Vejledning til ansøger
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaets link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der
kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.
Farverne ”rød/gul/grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVMpligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.
Høje-Taastrup Kommunes vurdering
Høje-Taastrup Kommune skal på baggrund af oplysninger fra ansøger vurdere om projektet grundet dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet. Kommunen træffer herefter afgørelse om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.htk.dk og kan påklages i 4 uger.
Gamle Mursten ApS har 29. juni 2012 fået miljøgodkendelse til at etablere sig på Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene. I forbindelse med miljøgodkendelsen gennemførte kommuenen en VVM-screening, og traf den 29. juni 2012 afgørelse om, at virksomheden kan etableres uden forudgående VVM redegørelse. Virksomheden renser murbrokker/tegl ved
hjælp af vibrationer med henblik på genbrug. Restfraktionen bliver nedknust og genanvendt.
VVM screeningen i 2012 omfattede modtagelse af 25.000 ton kildesorteret affald fra tegl- og betonfraktionen om året. Produktionen på maskinen og nedknusningsanlægget kunne
anvendes i tidsrummet 07.00 – 15.45. Nedknusningsanlægget kunne anvendes fire gange om året i en varighed af 20 timer pr. gang.
Gamle Mursten ApS ønsker at udvide virksomhedens aktiviteter til at omfatte modtagelse af:

30.000 ton tegl inden for listepunkt K206 i godkendelsesbekendtgørelsen

30.000 ton beton inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

30.000 ton blanding af beton, mursten og tegl inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

2.500 ton træ inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

50 ton imprægneret træ inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

1.000 ton jern og metalskrot inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

1.000 ton glas inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

1.500 ton trærødder og grene inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen

1.000 ton jord kategori 1 inden for listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen
Virksomheden ønsker at køre med skiftehold og øge produktionstiden til 07.00-24.00 på hverdage. Nedknusningsanlægget vil blive benyttet på hverdage mellem 07-18. Virksomhedens areal ønskes udvidet som vist på kortet side 3.
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Basisoplysninger

Udfyldes af anmelder

Kommunens bemærkninger

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Gamle Mursten ApS ønsker at udvide sin eksisterende miljøgodkendelse under listepunkt K206 i godkendelsesbekendtgørelse med udvidelse af driftsareal samt
godkendelse til at modtage ekstra fraktioner under listepunkt K212 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farliget
affald forud for nyttiggørelse.
Virksomheden forventer at modtage i alt 90.000 tons kildesorteret affald fra beton og teglfraktionen. Affaldet hører under listepunkt K 206, pkt. 17.4.3 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald.
Byggeaffaldet kommer fra genbrugsstationer og nedrivningsprojekter.
Derudover ønsker virksomheden at udvide med yderligere fraktioner under listepunkt K212, såsom træ, blandet bygningsaffald, stort brændbart, jern og metalskrot, glas, trykimprægneret træ, trærødder og grene, bundaske fra halmafbrændingsanlæg, bundaske fra fliseafbrændingsanlæg, jord kategori 1 og 2, jord
til kartering, fejesand, brøndsand og asfalt.
Virksomheden benytter eksisterende bygning og oplagsplads ejet af Rockwool
A/S. Der skal ikke opføres yderligere bebyggelse eller befæstes yderligere arealer. Virksomheden benytter eksisterende vejadgang via Beredskabsvej.

Gamle Mursten ApS har i mail af
01.04.2016 meddelt kommunen, at de
har besluttet at ændre de ansøgte fraktioner. De ansøgte fraktioner omfatter

Kildesorteret affald fra beton og
teglfraktionen

Træ

Jern og metalskrot

Glas

Trykimprægneret træ

Trærødder og grene

Jord af kategori 1

Virksomheden forventer, at minimum 40 % af det behandlede affald (mursten)
kan genbruges direkte, mens det resterende affald skal nyttiggøres og videresælges til genanvendelse hos anden virksomhed.
Produktionen på maskinen (transportbåndet med vibration m.m.) forventes at
køre mellem 07 og 24. Nedknusningsanlægget forventes begrænset til tidsrummet 07.00-18.00.
Gamle Mursten søger derfor om:
- Udvidelse af driftsareal under listepunkt K206
- Udvidelse af driftsareal med fremtidig virkning
- Udvidelse af fraktioner under listepunkt K212
Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på bygherre

Navn, adresse, telefon nr. og e-mail på kontaktperson

Ansøger:
Gamle Mursten ApS, Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg
Claus Juul Nielsen
Telefon: 20 76 72 24
Mail: claus@gamlemursten.dk:
Ansøger:
Gamle Mursten ApS, Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg
Sidse Zimmermann
Telefon: 20 76 72 24
Mail: claus@gamlemursten.dk:

2

Se yderligere beskrivelse af fraktionerne på side 1.
I mail af 1. april 2016 er vedhæftet
”Ansøgning om miljøgodkendelse til
rensning af mursten, Hovedgaden 501,
Hedehusene – Gamle Mursten ApS”,
med en nærmere beskrivelse af virksomhedens drift.

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Virksomheden Gamle Mursten ApS er etableret på matr.nr. 81 Marbjerg By,
Fløng beliggende Hovedgaden 501,
2640 Hedehusene.

Projektet berører følgende kommune eller kom-

Projektet forventes alene at berøre Høje-Taastrup Kommune.

muner (omfatter såvel den eller de kommuner,
som projektet er placeret i, som den eller de
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af
projektet).
Oversigtskort i målestok 1:50.000
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med

Målestok angives:1:1000

indtegning af anlægget og projektet (vedlægges
dog ikke for strækningsanlæg).

Areal A – udvidelse mod vest- areal på ca. 1750 m2 mellem brovægt og A afgives
Areal B1 – udvidelse med areal befæstet med asfalt
Areal B2 – areal befæstet med grus inkluderet i eksisterende miljøgodkendelse
Areal C – ansøgning om miljøgodkendelse med fremtidig virkning til oplagring af
teglaffald under listepunkt 206 på areal befæstet med asfalt
Areal D – befæstet areal inkluderet i eksisterende miljøgodkendelse
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Forholdet til VVM reglerne

Ja

Er projektet opført på bilag 1 i VVM- bekendtgø-

Nej

X

relsen
Er projektet opført på bilag 2 i VVMbekendtgørelsen

X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt.
Angiv punktet på bilag 1
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Projektet er ikke obligatorisk VVMpligtigt, fordi det ikke vedrører punkter
under bekendtgørelsens bilag 1
Rensning og genanvendelse af mursten
samt midlertidig oplagring af affald forud for nyttiggørelse er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b
’Anlæg til bortskaffelse af Affald’, Der
skal derfor gennemføres en screening.
Høje-Taastrup Kommunes bemærkninger: Det anmeldte, er desuden omfattet
af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt
14 om ”Ændringer eller udvidelser af
anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er
godkendt, er udført eller er ved at blive
udført, når de kan være til skade for
miljøet”.

Projektets karakteristika

Udfyldes af anmelder

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som

Rockwool A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene
Bygning 3 og udendørsareal syd og syd/vest for bygningen
Matr.nr. 81 Marbjerg By, Fløng
Kontaktperson: Kurt Henningsen, telefon 46 56 16 16, mail
kurt.henningsen@rockwool.com

projektet omfatter angives navn og adresse på de
eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering


Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²



Det fremtidige samlede befæstede areal i m²

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning


Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor

Kommunens bemærkninger

Der vil ikke blive opført ny bebyggelse.
Ansøgningen omfatter 10.250 m² oplagsplads fordelt på tre udendørs arealer
samt en bygning på 3.500 m², der skal bruges til pakkehal, lager og kontorlokaler.
Ansøgning om godkendelse af oplagringsplads med fremtidig virkning på 5.000
m2
Der er ikke behov for grundvandssænkning
Ansøgningen omfatter 10.250 m² oplagsplads fordelt på tre udendørs arealer
samt en bygning på 3.500 m²
Ansøgning om godkendelse af oplagringsplads med fremtidig virkning på 5.000
m2 – areal C på tegning
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meget i m


Projektets samlede grundareal angivet i ha
eller m²



Projektets bebyggede areal i m²



Projektets nye befæstede areal i m²



Projektets samlede bygningsmasse i m³



Projektets maksimale bygningshøjde i m

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden


Der er ikke behov for råstoffer i anlægsperioden

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og
mængde



Vand - mængde i anlægsperioden



Affaldstype og mængder i anlægsperioden



Spildevand - mængde og type i anlægsperio-



Håndtering af regnvand i anlægsperioden



Anlægsperioden angivet som mm/år - mm/år

den

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind
og ud samt angivelse af placering og opbevaring
på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:


Råstoffer – type og mængde i driftsfasen



Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen



Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen



Vand – mængde i driftsfasen

Virksomheden forventer at modtage 90.000 tons affald (tegl, mursten og beton)
om året under listepunkt K206. Produktionsanlægget har kapacitet til at rense 15
tons murstensaffald pr. time. Herudover forventer virksomheden at modtage i alt
17.000 tons affald under listepunkt K212.
Virksomheden forventer, at 40 % af det behandlede affald (mursten) kan
genbruges direkte, mens det resterende affald nyttiggørelse til genanvendelse.
Byggeaffaldet kommer fra genbrugsstationer og nedrivningsprojekter.
Virksomheden oplyser, at kørsel til og fra området vil anvende indkørslen fra
Beredskabsvej. Virksomheden regner med en transport mellem 10 og 25 biler pr
dag, der dækker både indgående og udgående kørsel.

I mail af 1. april 2016 fremgår det, at
virksomheden ønsker at modtage










6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:

Virksomheden forventer, at 40 % af det behandlede byggeaffald af teglfraktionen kan genbruges direkte, mens det resterende affald skal nedknuses på virksomheden til oparbejdning til genanvendelige materialer. De øvrige fraktioner
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30.000 ton tegl, listepunkt k206
30.000 ton beton, listepunkt k212
30.000 ton blanding af beton, mursten og tegl, listepunkt k212
2.500 ton træ, listepunkt k212
50 ton imprægneret træ, listepunkt
k212
1.000 ton jern og metalskrot, listepunkt k212
1.000 ton glas, listepunkt k212
1.500 ton trærødder og grene, listepunkt k212
1.000 ton jord kategori 1, listepunkt k212



Farligt affald



Andet affald



Spildevand til renseanlæg



Spildevand med direkte udledning til vand-



Håndtering af regnvand

opbevares med henblik på nyttiggørelse til genanvendelse.

løb, sø, hav

Projektets karakteristika

Udfyldes af anmelder
Ja

Kommunens bemærkninger

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af
selvstændig vandforsyning

x

Virksomheden benytter eksisterende vandforsyning.

8. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af standardvilkår.

X

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 10.

De anmeldte aktiviteter er omfattet af
standardvilkår.

9. Vil anlægget kunne overholde alle de
angivne standardvilkår

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af BREF-dokumenter.

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

Kommunen forudsætter, at virksomheden kan overholde de angivne standardvilkår.
Nej.

Se Retsinformation.dk

Se BAT - bedst tilgængelige teknik
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil
kunne overholdes.

12. Er anlægget eller dele af anlægget
omfattet af BAT-konklusioner.

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.

Nej.

Se BAT - bedst tilgængelige teknik
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner
14. Er projektet omfattet af en eller flere
af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj.
Se Oversigt over vejledninger og bekendtgørelser

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil
kunne overholdes.
X

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger
eller bekendtgørelser..
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.
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Produktionen er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern
støj fra virksomheder.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde
de vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer – jf. ovenfor.

x

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede anlæg, når projektet
er udført, kunne overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer –
jf. ovenfor
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens
vejledninger, regler og bekendtgørelser
om luftforurening.

x

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat
grænseværdier for virksomhedens støjbidrag.

X

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger,
regler eller bekendtgørelser.

Nej.

Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

Se Vejledninger og bekendtgørelser om
luftforurening
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde
de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor.

x

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
Virksomheden har ikke arbejdsprocesser, der giver væsentlige luftafkast
i form af luftforurening.

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening – jf. ovenfor.

x

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
Virksomheden har ikke arbejdsprocesser, der giver væsentlige luftafkast
i form af luftforurening.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener



x

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.
Virksomheden har ikke arbejdsprocesser, der giver væsentlige lugtgener.

x

Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget.
Grundet placering og driftstider forventes virksomheden ikke at give anledning til lysgener.

I anlægsperioden
I driftsfasen

22. Vil anlægget som følge af projektet
have behov for belysning som i aften og
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer
og omgivelserne



Der kan forekomme støvemissioner i forbindelse medhåndtering af murstenene. På de væsentligste støvkilder er monteret
sprinklerdyser som aktiveres, når det er nødvendigt. Støv og knuserester håndteres ved hjælp af læssemaskine.

I anlægsperioden
I driftsfasen

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener



x

I anlægsperioden
I driftsfasen
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Grundet de anmeldte driftstider skal
der eventuelt opsættes arbejdslys i aften- og nattetimerne. Nærmeste beboelse ligger ca. 280 m nordvest for virksomheden. Virksomheden ligger lavt i
terrænet i forhold til de nærmeste beboelsesejendomme. Der forventes ingen gener fra eventuelt arbejdslys.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om
kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer nr. 1666 af 14. december
2006

x

Virksomheden indebærer ikke særlige risikofyldte aktiviteter.

Se Retsinformation.dk

Projektets placering

Udfyldes af anmelder
Ja

24. Forudsætter projektet dispensation
fra eller ændring af den gældende lokalplan

Kommunens bemærkninger

Nej
x

Hvis ”ja”, angiv hvilke:
Arealet, hvor virksomheden ønskes placeret, er omfattet af lokalplan
4.24.
Virksomheden kan placeres i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser.

x

Hvis ”ja” angiv hvilke:
Virksomheden kan etableres uden at ændre den eksisterende arealanvendelse.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.

X

Virksomheden kan etableres uden at ændre den eksisterende arealanvendelse.

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.

x

Arealet har udgjort en del af en grusgrav, der i dag er afsluttet. Aktiviteten udgør ikke en trussel for grundvandet. Affaldet hører under listepunkt K 206, pkt. 17.4.3 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører
anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald og affald under listepunkt K212,
’Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse ….’.
Virksomheden modtager alene kildesorteret affald fra tegl- og betonfraktionen.
Virksomheden håndterer og modtager ikke farligt affald som PCB og asbest.
Ingen arealer i Høje-Taastrup Kommune ligger inden for kystnærhedszonen.

Se Plansystem.dk
25. Forudsætter projektet dispensation
fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk

Se Arealinformation på Miljøportal.dk

28. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen.

x

Se Arealinformation på Miljøportal.dk
29. Forudsætter projektet rydning af
skov (skov er et bevokset areal med
træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er større
end ½ ha og mere end 20 m bredt.).

x

Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende
erhvervsarealer.
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Virksomheden oplyser i mail af 1. april
2016, at eventuel eternit og asbest bliver sorteret fra, og kørt til deponi.

30. Vil projektet være i strid med eller til
hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.

x

Der er ikke registreret beskyttede eller fredede arter inden for det ansøgte areal.

Se Arealinformation på Miljøportal.dk
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk

Det befæstede areal afleder regnvand til en regnvandskloak, der afvander til to nærliggende sivebassiner. Sivebassinerne er oprindelig etableret som et spildevandsteknisk anlæg, men har i løbet af årene opnået
status som § 3 område. I 2011 er det konstateret, at det nordlige bassin
er levested for lille vandsalamander, og både det sydlige og nordlige
bassin er potentielt levested for en række padder. I forbindelse med
godkendelse af ansøgning om miljøgodkendelse i 2012 forventede kommunen, at aktiviteterne med aflæsning, oplagring, afrensning og sortering af tegl og beton vil generere støv, som vil blive ført med regnvandet
til den eksisterende regnvandskloak, der afvander til nærliggende sivebassiner (§ 3- område). Derfor blev en kloakteknisk løsning etablerer,
hvor en sandfangsbrønd blev etableret til at opsamle støvet fra processen.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste fredede område.

Teksten er kopi af Høje-Taastrup Kommunes VVM-screening af 29. juni 2012.

Nærmeste fredede område er Fløng
Kirke (reg.nr. 01274.00 af 20.12.1949
og 19.12.1951). Afstand til Gamle Mursten ApS er opmålt til knap 2 km.

Se Arealinformation på Miljøportal.dk
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til
nærmeste Habitatområde (Natura 2000
områder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).

Nærmeste Natura 2000 område er Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, Natura 2000-område nr. 136 med Habitatområde H120 og H199 og Fuglebeskyttelsesområde F105 og F107.
Habitatområdet ligger ca. 5,5 km mod
vest i forhold til virksomheden.

Se Arealinformation på Miljøportal.dk

Sengeløse-Vasby Mose (habitatområde
nr. 124) ligger ca. 6 km nordøst for
virksomheden.
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35. Vil det samlede anlæg som følge af
projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb,
søer eller havet.

x

Se punkt 36.

Se Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 på Retsinformation.dk og
Bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december
2011 på Retsinformation.dk samt
Kvalitetsmålsætningen i vandplanen på
Naturstyrelsen.dk
36. Er projektet placeret i et område med
særlige drikkevandinteresser.

X

Gamle Mursten ApS ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Virksomheden modtager kildesorteret affald fra tegl- og betonfraktionen.
Affaldet hører under listepunkt K 206, pkt. 17.4.3 i godkendelsesbekendtgørelsen, der vedrører anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald. Virksomheden modtager kun uforurenet inert affald i form af beton, tegl og
mursten, og kommunen vurderer derfor, at aktiviteten ikke udgør en
trussel for grundvandet.
De to sivebassiner, der i dag har status som §3-områder, bliver beskyttet mod støvholdigt regnvand ved etablering af sandfangsbrønd.

Se Arealinformation på Miljøportal.dk

37. Er projektet placeret i et område med
registreret jordforurening.
Se Arealinformation på Miljøportal.dk
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det
ansøgte må forventes at kunne medføre
en øget samlet påvirkning af miljøet
(kumulative forhold).
39. Vil den forventede miljøpåvirkning
kunne berøre nabolande.
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

x

Teksten er kopi af Høje-Taastrup Kommunes VVM-screening af 29. juni 2012.

Arealet er V1 kortlagt. Det kræver derfor tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven, hvis der skal ske gravearbejde.
x

x
Der er ikke identificeret følgevirkninger, som foranlediger særlige tiltag

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:___________________________Bygherre/anmelder:___________________________________________
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Kendetegn ved den potentielle

Udfyldes af kommunen

miljøpåvirkning

Ikke
relevant

Ja

Bør
undersøges

Nej

1. Forudsætter anlægget ændring af den
eksisterende arealanvendelse.

X

2. Forudsætter anlægget ændring i kommuneplanen.

X

Kommunens bemærkninger
Virksomheden kan udvides uden at ændre den eksisterende arealanvendelse.
Lokalplan
Virksomheden er placeret inden for lokalplan 4.24 og kan drives i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsformål (industri med videre). Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der er tilknyttet
til de pågældende erhverv eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.
Der må dog ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel.

Afgrænsning af lokalplan 4.24.
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Kommuneplan
Virksomheden kan placeres i overensstemmelse med Kommuneplan 2014.
Området, hvor virksomheden ønsker at etablere sig, er i Kommuneplan 2014 udlagt til
erhvervsområde for mindre virksomheder med begrænset forurening (rammeområde
3142). I den vestlige del af rammeområde 3142 er der to boliger.
I den sydlige del af matriklen sker nedknusning af tegl, beton og mursten.
I den nordlige del af matriklen sker modtagelsen af affaldet, rensning af mursten, pakning af de genanvendelige mursten og administration.

Oversigt over planrammer i Kommuneplan 2014 for området ved Gamle Mursten ApS.

12

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




Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Nitratfølsomt indsatsområde (NFI)
Boringsnært beskyttelsesområde
(BNBO)

X

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indX

X

X

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

X

Øget trafikmængde
Ændrede trafikmønstre
Ændring i trafiksikkerheden

gen, der dækker både indgående og udgående tonnage.
Lastbiler til til- og frakørsel vil anvende indkørslen fra Beredskabsvej.

Nej.

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

Området er ikke omfattet af de nævnte beskyttelsesinteresser.

Gamle Mursten ApS forventer, at der vil være transport på maksimalt 10-25 biler om da-

7. Giver anlægget anledning til




Virksomhedens anmeldte aktiviteter vil ikke udgøre en hindring for fremtidig anvendelse
af områdets grundvand.

Afstand til vandforsyningsanlæg
Boringer

6. Kan anlægget påvirke






vindingsområde (NFI).
Nærmeste BNBO-område ligger ca. 820 m mod øst i forhold til virksomheden.

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



Virksomheden begrænser ikke anvendelsen af naboarealer i forhold til gældende kommune- og lokalplaner.

X
Virksomheden bliver placeret i en tidligere grusgrav, der er færdig efterbehandlet, og
X

overgået til erhvervsområde.
Produktionen på Rockwool A/S er lukket ned. Bygninger og arealet anvendes i dag af forskellige, mindre virksomheder.
I området ligger Ikast Betonvarefabrik A/S og Nymølle Stenindustrier A/S, der begge genererer tung trafik, støj og støv.
Herudover ligger Statoil Refining Denmark A/S, der er en risikovirksomhed, jf., risikobekendtgørelsen, på grund af deres store oplag af brændstoffer. Virksomheden genererer
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tung trafik.
Nærmeste bolig ligger ca. 280 m fra virksomheden, og nærmeste boligområde ligger ca.
520 m fra virksomheden.
10. Er der andre kumulative forhold.

X

11. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal.

X

Nej.
Miljøpåvirkningens geografiske udstrækning forventes at ske ved luftbåren støv og støj.
Der er ikke udarbejdet en støjrapport, men virksomheden forventer at overholde de gældende støjgrænser. På de væsentligste støvkilder er der monteret sprinklerdyser som aktiveres, når det er nødvendigt.
Området er ikke tætbefolket. Nærmeste beboelse ligger ca. 280 m fra virksomheden.

12. Tænkes anlægget etableret i et tæt
befolket område.

X

13. Omfanget af personer der forventes
berørt af miljøpåvirkningen.

X

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

X

Få eller ingen personer.
Nej
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at området ikke er sårbart i forhold til de anmeldte

15. Er området, hvor anlægget tænkes
placeret, sårbar overfor den forventede
miljøpåvirkning.

X

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

X






aktiviteter.
Høje-Taastrup Kommune har ikke kendskab til overskredne kvalitetsnormer i området.

Overfladevand
Grundvand
Naturområder
Boligområder (støj, lys, luft)
Kommunen forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

17. Forventes miljøpåvirkningerne at
kunne være væsentlige



Nærmeste boligområde ligger ca. 520 m fra virksomheden.

Enkeltvis
Samlet
Miljøpåvirkningen betegnes ikke som kompleks. Påvirkningen forventes at bestå af luftbå-

18. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks.
19. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen.

ren støv og støj.
Der må forventes en vis miljøpåvirkning, men ikke i væsentligt omfang, bl.a. fordi virkX

somheden ligger lavt i forhold til det omgivende terræn.
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20. Er påvirkningen af miljøet




Varig
Hyppig
Reversibel

Virksomheden har søgt om en ikke-tidsbegrænset miljøgodkendelse til udvidelse af GamX

le Mursten ApS. Miljøpåvirkningen må derfor betegnes som varig men reversibel.

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.

Virksomheden er placeret i et område, der tidligere har udgjort en del af en grusgrav. Virksomhedens aktiviteter hører efter
udvidelsen under listepunkterne K 206 og K212 i godkendelsesbekendtgørelsen, der henholdsvis vedrører anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald og anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse.
Miljøpåvirkningerne forventes at have en begrænset geografisk udstrækning, bl.a. fordi virksomheden ligger lavt i forhold til
det omgivende terræn. Eventuelle miljøpåvirkninger kan bestå af luftbåren støv og støj, men ingen af miljøpåvirkningerne
forventes at være væsentlige for omgivelserne.
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