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Miljørapport
Indledning
Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer

Byrådet har besluttet at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 4.32 og erhvervsområde Hedehusene
syd-vest, da kommunen har vurderet, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Screening er vedlagt i bilag A.
Lokalplan 4.32, som omfatter den østlige del af erhvervsområde Hedehusene syd-vest, vil give mulighed for placering af
støjende virksomheder med særlige behov for til- og frakørsel
i den sydlige del og mindre forurenende virksomheder i den
nordlige del af området.
Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområder 314, som er udlagt til erhverv med særlige beliggenhedskrav. Derfor medtages hele rammeområde 314 i miljøvurderingen. Regionplan 2005 giver mulighed for at udvide
erhvervsområdet mod vest. Det overordnede princip i udbygning af erhvervsområdet er en zonering af virksomheder, så
mest forurenende virksomheder placeres længst væk fra følsom arealanvendelse og, at området opdeles af grønne kiler,
hvor en stor del af den nuværende beplantning og naturlige
vegetation vil blive bevaret.
Området har i årtier været præget dels af store industrielle anlæg som Rockwools produktionsanlæg, olieberedskabslager
og Statoils olieterminal, og dels af systematisk indvinding og
forarbejdning af grus og andre råstoffer. En del af området er
i regionplanlægningen i 1980’erne blevet udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
Det store grusindvindingsområde syd og øst for erhvervsområdet er udlagt til et af regionens største og vigtigste rekreative områder, Hedeland. Planlægningen af Hedeland tog fart i
løbet af 1970’erne, og i dag er store dele af råstofferne indvundet, og området er inddraget til rekreative aktiviteter.
Nogle af Hedelands aktiviteter giver anledning til støj, for eksempel knallertbanen, der ligger lige syd for erhvervsområdet. Hedeland har også støjfølsomme aktiviteter, herunder en
del fritidshaver ca. 300 m fra erhvervsområdet.
I begyndelsen af 1980’erne blev der bygget et stort antal haveboliger på østsiden af Brandhøjgårdsvej ca. 450 m fra erhvervsområdet. Langs Østre Vindingevej ligger fra gammel
tid en mere spredt boligbebyggelse i en afstand af ca. 400 m
fra erhvervsområdet. Umiddelbart nord for erhvervsområdet,
på nordsiden af Hovedgaden, ligger yderligere et antal boliger, herunder en større samlet boligbebyggelse.
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Ikke-teknisk resumé

Lokalplan 4.32 vurderes at kunne få indvirkning på miljøet,
da nye virksomheder kan etablere sig i området. Det kan give
risiko for potentielle miljøskadelige virkninger. For at afbøde
virkningerne stiller kommunen en række krav til virksomheder, som ønsker at etablere sig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den nuværende miljøstatus

Forbud mod grundvandstruende virksomhed
Regelmæssigt virksomhedstilsyn
Ingen nedgravede tanke
Skærpede krav til tæthed af kloaksystemer
Skærpede krav til oplag af olier og kemikalier
Sikring mod støjgener ved etablering af støjvold
Skærpede krav til jorden ved etablering af støjvolde
Bevaring af størstedelen af den naturlige vegetation
og grønne kiler
Forslag om genbrug af sekundavand

Erhvervsområdet grænser mod øst og syd op til det rekreative
område Hedeland. Størstedelen af området er gammelt grusgravningsområde, og dele af området er stærkt kuperet. Selve
området er privatejet, og der er ikke offentlig adgang. En del
af området ligger i dag ubenyttet hen og er dækket af krat.
Mange af voldene er beplantet med træer.

Figur 1. Beskyttede naturtyper angivet
med rød skravering. Lokalitet 1 og 2
ligger indenfor lokalplan 4.32. Lokalitet 3 ligger i rammeområde 314. Se
tekst for beskrivelse.
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Naturbeskyttelse, dyre- og planteliv
I området er der ifølge Københavns Amts hjemmeside tre
områder med registrerede beskyttede naturtyper. Det er søer,
som er større end 100 m2 og derfor omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, se figur 1:
1. På den østlige del af matr. nr. 21 ao Reerslev (tidligere 21 c Reerslev) ligger en sø.
2. På matr. nr. 2 b Fløng Hede ligger en sø.
3. På matr. nr. 81 Marbjerg ligger en sø.
§ 3 beskyttelsen medfører, at der ikke må foretages ændringer
i tilstanden af søerne.
Habitatdirektivet er fra 1992: Rådets
Københavns Amt har ikke lavet biologiske undersøgelser af
direktiv 92/43/EØF om bevaring af na- søerne i dette område, men der er lavet mange undersøgelser
turtyper samt vilde dyr og planter (med
af søerne i Hedeland. Ved søerne i Hedeland lever der blandt
senere ændringer)

andet Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø. Netop disse
arter er opført på habitatdirektivets bilag IV. Alle bilag IVarter er beskyttet, uanset om de lever i de udpegede habitatområder eller i andre områder. Beskyttelsen gælder arternes
yngle- og levesteder. Da der lever bilag IV-arter i Hedeland,
er der en vis sandsynlighed for, at disse arter også findes ved
søerne i dette område. Kommunen skal ifølge habitatdirektivet undersøge, om der lever arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen iværksatte derfor i maj 2005
en undersøgelse udført af Amphi Consult. Undersøgelsen viste, at Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø foruden andre mere almindelige paddearter forekommer i søen på matr.
nr. 21 ao Reerslev (1).
Søen på matr. nr. 21 ao Reerslev (1) er opstået efter råstofindvinding i området. Ved gennemgang af luftfoto er det påvist, at den østlige del af ejendommen er færdigudgravet i
1970’erne. Efter grusgravningen er vegetationen gradvis indvandret, og der er opstået en lavvandet sø midt i 80’erne. Den
er altså ca. 20 år gammel. Søen ligger centralt i det område
som også i lokalplan 4.21 er udpeget til erhvervsområde.
På matr. nr. 21 ao Reerslev ligger to mindre regnvandsbassiner. I det sydlige bassin yngler Stor Vandsalamander.
Søen på matr. nr. 2 b Fløng Hede (2) er opstået ved råstofindvinding. Denne sø er dyb. Søen ligger i den nye lokalplan
i en grøn kile. Forekomst af padder er ikke undersøgt, men da
der er fisk i søen er den sandsynligvis ikke ynglelokalitet for
padder.
På matr. nr. 81 Marbjerg ligger en sø (3), også kaldet sivesøen hos Rockwool. Søen er et spildevandsteknisk anlæg og
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modtager overfladevand fra Rockwool og afleder til Hedeland. Amphi Consults undersøgelser har vist at Stor Vandsalamander yngler i denne sø.
Terræn
Området er meget kuperet. Mod nord ved Hovedgaden ligger
terrænet ca. i kote 40, i bunden af udgravede område i syd
ligger terrænet i kote 30-32. I vest ligger Nymølle Kompostcenter i kote 50. Der er mange volde og stejle skrænter i området. Rundt om hele matr. nr. 21 ao og 21 c Reerslev er der
volde. Voldene syd, vest og delvis nord for matriklen er 10 til
17 m høje. På den østlige og delvis nordlige side er voldene
et par meter høje.
Skov
Der er ikke fredsskov indenfor rammeområdet. I Hedeland er
der skov, som er omfattet af fredskovsbestemmelserne. Disse
skove kaster beskyttelseslinier ind i dele af lokalplanområdet.
Der kan ikke bygges indenfor en afstand af 300 m fra fredsskov, før beskyttelseslinien er ophævet, eller der er givet dispensation. Kommunen er myndighed for skovbyggelinier i
byzone. Skov og Naturstyrelsen kan ansøges om ophævelse /
indskrænkning af skovbyggelinier.
Forurening
I området ligger der i dag følgende virksomheder:
Nymølle Kompostcenter, Nymølle Stenindustrier, Rockwool,
Statoil Olieterminal, Munch Transport og Foreningen Danske
Olieberedskabslagre (FDO).
Støj og vibrationer
Der er i dag en del støjende aktiviteter fra de eksisterende
virksomheder i området. I Hedeland ligger en knallertbane
umiddelbart syd for lokalplanområdet. Nord for Hovedgaden
ligger jernbanen, som også bidrager med støj. Desuden bidrager trafikken på Hovedgaden og Brandhøjgårdsvej ligeledes til den samlede støjbelastning.
Figur 2. Oversigt over forurenede områder. Rød signatur er konstateret forurening kortlagt på vidensniveau 2. Gul
signatur er potentiel forurening kortlagt
på vidensniveau 1. Se yderligere forklaring i tekst.
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Jordforurening
I lokalplanområdet er der følgende kendte jordforureninger:
1. Statoil A/S Hedehusene Terminal, Beredskabsvej 8, matr.
nr. 19 h Reerslev. Der er V2-kortlagt 55.279 m2 den 4.
april 2005. Ejendommen er forurenet med olie og benzinstoffer samt MTBE. Der er planlagt afværgepumpning af
forureningen med MTBE, som iværksættes i 2005.
2. FDO, Beredskabsvej 10, matr. nr. 21 c og 21 ao Reerslev.
Der er V2-kortlagt 6.447 m2 den 13. april 2005. Der er i
1992 fundet forurening med dieselolie, petroleum og tjærestoffer. Forureningen udgør ikke en risiko for grundvandet.
3. Beredskabsvej 1, matr. 21 y Reerslev. Der er efterladt
restforurening efter oprensning af olieforurening i 1995.
Forureningen er ikke kortlagt.
4. Beredskabsvej, matr. nr. 2 b Fløng Hede. Mellem Beredskabsvej og Hovedgaden er V2-kortlagt 57 m2. Forureningen er en restforurening >3 m under terræn efter væltet
tankbil i 2001. Forureningen udgør ikke en risiko for
grundvandet.
5. Rockwool Tippen, Hovedgaden 525, matr. nr. 18 g Reerslev, V2-kortlagt 132.677 m2 (går ud over lokalplanområdet). Ejendommen er forurenet med rester fra produktion
af stenuld (fenol, formaldehyd og ammoniak).
6. På Rockwool, Hovedgaden 501, matr. nr. 3 a Fløng Hede,
er der bl.a. udført en forureningsundersøgelse i februar
2002. Rapporten dokumenterer, at der er svag forurening
med chlorerede opløsningsmidler i det sekundære grundvand under fabriksområdet. Forureningen er dog under
miljøstyrelsens kvalitetskriterium for grundvand. Forureningen vurderes ikke at udgøre risiko for grundvandet og
er ikke kortlagt.
7. På Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, er en
lille restforurening efter olieforurening ved et tankanlæg
ved administrationsbygningen. Der er også konstateret
forurening ved en gammel tank i grusgraven. Der er i alt
V2-kortlagt 843 m2.
Grundvand
Området er i regionplan 2001 udlagt som ”område med særlige drikkevandsinteresser” (OSD). Endvidere ligger området
indenfor indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads, som er en
af landets store kildepladser, hvor der årligt indvindes ca. 3,5
mio. m3 vand. På grund af de store vandindvindingsinteresser
i området kan der ikke tillades etablering af nye grundvandstruende aktiviteter/virksomheder i området.
Området er desuden udpeget til nitratfølsomt indvindingsområde af amtet. Dette medfører, at der ikke må udledes kvælstof, eksempelvis må der ikke anvendes urea til glatførebekæmpelse eller overgødskes.
Side 7 af 24

Strømningsretningen i det primære grundvandsmagasin er
sydøstlig med retning mod Solhøj Kildeplads. Afstanden til
Solhøj Kildeplads er ca. 2,5 km. Nærmeste almene vandforsyningsboring tilhører Hedehusene Vestre Vandværk og ligger ca. 500 m øst for området (på Nyvej 5).
Der er et sekundært grundvandsmagasin i (en del af) området.
Strømningsretningen i det sekundære magasin er nordøstlig.
Ved Hovedgaden sker der en opblanding af de to magasiner.
Figur 3. Moniterings- og vandindvindingsboringer.

Der er private vandindvindingsboringer hos Rockwool på
Hovedgaden 501 (DGU nr. 207.545 og DGU nr. 207.204 D),
Nymølle Stenindustrier A/S på Hovedgaden 539 (DGU nr.
207.740) og hos FDO på Beredskabsvej 10 (DGU nr.
207.1146), som også forsyner Beredskabsvej 1 og 8. Endvidere ligger der en boring til primært magasin på matr. nr. 21
al Reerslev, som ikke benyttes (DGU nr. 207.2649)
Der er mange boringer i området, se figur 3. De fleste er moniteringsboringer. En moniteringsboring er en boring som ikke bruges til vandforsyning, men hvor der kan tages vandprøver til undersøgelse af eksempelvis indhold af forurenende
stoffer.
Området er ikke drikkevandsforsynet. Det betyder at nye
virksomheder enten skal etablere egen vandforsyningsboring
eller indgå aftale om vandforsyning med en ejer af en eksisterende drikkevandsboring i området.
Udledning af spildevand
Området er separat kloakeret.
Spildevand fra Statoil, Beredskabsvej 8 (matr. nr. 19 h R) og
Munch Transport, Beredskabsvej 1 udledes gennem kommunal pumpestation beliggende på matr. nr. 19 h R til kloakledSide 8 af 24

ning (trykledning) i Beredskabsvej og videre til Hovedgaden.
Spildevand fra Rockwool, Hovedgaden 501, ledes til den
kommunale spildevandsledning. Beredskabsvej 10 og Hovedgaden 539 ligger udenfor kloakeret område og spildevandet ledes her til samletanke på ejendommene.
Regnvand fra de tre ejendomme på Beredskabsvej ledes til
privat pumpestation på matr. 21 c Reerslev og derfra gennem
privat regnvandsledning (trykledning) i Beredskabsvej videre
til den kommunale regnvandsledning i Hovedgaden. Ejer af
pumpestation og regnvandsledning i Beredskabsvej er FDO.
Regnvand fra den nordøstlige del af Rockwool, Hovedgaden
501, ledes til den kommunale regnvandsledning. Regnvand
fra den sydvestlige del af Rockwool ledes til sivesøen som
udleder til Hedeland.
Trafik
Der findes i dag fem tilkørsler til området fra Hovedgaden.
• en østlig der udover at være tilkørsel til Statoils Olieterminal oprindeligt blev benyttet og stadig benyttes
af Rockwool A/S som indkørsel A
• Rockwools indkørsel E til "gul villa"
• Rockwools indkørsel B til råvaremodtagelse og samtidig indkørsel til INEXA A/S
• indkørsel D til Rockwool A/S’s Hovedadministration
• en vestlig som tilhører Nymølle Stenindustrier, og
som giver adgang til Nymølles kontrol- og indvejningsstation for grusudlevering
Der er en del tung trafik til området i dag. Trafikken til og fra
Statoil Olieterminal er ca. 200 tankbiler pr. dag.
Trafikken til Rockwool A/S´s ovennævnte områder er i dag
følgende (til- og frakørsler):
Indkørsel A: Lastvogne ca. 130 stk./døgn, varevogne ca. 4050 stk./døgn, personbiler ca. 120 stk./døgn
Indkørsel E: 4-6 personbiler stk./døgn
Indkørsel B: Lastvogne ca. 25 stk./døgn, varevogne ca. 10
stk./døgn, personbiler ca. 80 stk./døgn
Naturbeskyttelse, dyre- og planteliv
Søen på matr. 21 ao R (1) ligger midt i udlagt erhvervsområde i henhold til både regionplan, kommuneplan og den
gamle lokalplan 4.21 fra 1983. Ikast Betonvare Fabrik (IBF)
ønsker at etablere en betonfabrik på denne grund. Søen ligger
midt på den østlige del af grunden, som har ligget ubenyttet
hen. IBF ønsker at terrænregulere, så den østlige del kommer
i niveau med den vestlige del af grunden, svarende til ca. 0,5
Habitatdirektivet er fra 1992: Rådets
m over det nuværende terræn. Placeringen af søen er derfor
direktiv 92/43/EØF om bevaring af na- uhensigtsmæssig.
turtyper samt vilde dyr og planter (med
I søen yngler flere paddearter herunder stor vandsalamander
senere ændringer)
og spidssnudet frø. De nævnte arter er opført på habitatdirek-

Planens indvirken
på miljøet og hensyntagen hertil
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tivets bilag IV. I henhold til Habitatdirektivets artikel 12 må
man ikke ødelægge leve- og ynglesteder for de særligt beskyttede arter på direktivets bilag IV. Skov og Naturstyrelsen
har lavet en fortolkning af dette som betyder, at hvis man sikrer arten en gunstig bevaringsstatus ved at bevare den økologiske funktionalitet i området anses direktivet for overholdt.
IBF ønsker at opfylde søen og bruge området til oplag. Dette
kan ikke ske uden tilladelse fra Københavns Amt. Amphi
Consult har på anmodning fra IBF udarbejdet et forslag til
hvordan den økologiske funktionalitet i området kan bevares
selv om søen nedlægges. Amphi Consult vurderer, at det kan
ske ved at etablere nogle nye vandhuller i Hedeland. Strategien er at ”flytte frøerne” til Hedeland, som er et stort naturområde, hvor arterne i forvejen lever, og forbedre leveforholdene her.
Amphi Consult har stillet forslag til ændringer i lokalplan
4.32 for at sikre Habitatdirektivets bestemmelser:
•

•
•

Det sydlige regnvandsbassin på matr. nr. 21 ao Reerslev skal bevares (vandhul 3 i Amphi Consults rapporter), da der yngler Stor Vandsalamander i bassinet. Lokaliteten bør forbedres ved at fjerne skyggegivende vegetation.
Der bør stilles krav til biologiske hensyn i anlægsfasen.
I beplantningsplanen skal indføjes, at afskårne grene
og dødt ved skal efterlades til naturligt henfald af hensyn til de beskyttede arter.

Kommunen har indføjet ændringerne i lokalplan 4.32 og vurderer derfor at planen overholder Habitatdirektivets bestemmelser.
Kommunen ønsker at adskille natur og erhvervsområde, da
beskyttede padder og transporttung erhvervsvirksomhed er to
svært forenelige størrelser. Ved udbygning af støjvolde øst og
syd for lokalplanområdet vil søen i erhvervsområdet blive
yderligere isoleret og afskåret fra naturområderne i Hedeland
De øvrige søer i området bevares i de nord-syd-gående grønne kiler gennem erhvervsområdet.
Terrænregulering kræver tilladelse.
Forurening
Grundvand
På grund af de store vandindvindingsinteresser i området kan
der ikke tillades etablering af nye grundvandstruende aktiviteter/virksomheder i området. Kommunen vil derfor ikke tillade nedgravning af tanke. Kommunen vil stille skærpede
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krav til tæthed af kloaksystem (jævnfør DS 455) og til oplag
af olier og kemikalier.
Støj og vibrationer
For at afklare støjforholdene i området har kommunen bedt
firmaet Ingemannson Technology AB om at udarbejde en
støjrapport. Rapporten indeholder beregninger af forskellige
scenarier med bl.a. støj på hhv. 60 dB(A) og 70 dB(A) i skel
til erhvervsområdet, med og uden støjvold, og der er beregnet
på den eksisterende støj fra jernbanetrafikken på vestbanen
og vejtrafik på Hovedgaden og Brandhøjgårdsvej. Støjberegningerne viser, at det er nødvendigt at etablere en støjvold i
den østlige side af området. Beregningerne viser også, at
støjgrænser på 70 dB(A) i skel er uforenelige med overholdelse af støjgrænser til boligområder og fritidshaver ved
Brandhøjgårdsvej. Ved støjgrænser på 60 dB(A) indenfor
støjvold, kan støjgrænser til boligområder og fritidshaver ved
Brandhøjgårdsvej overholdes. Støjgrænser må derfor sættes
til max. 60 dB(A) indenfor støjvolden. Eventuelle mere støjende aktiviteter må derfor placeres midt på matriklerne eller
støjbegrænses. Kommunen vurderer på baggrund af støjrapporten af støjbidraget til Hedeland maximalt bliver 50 dB(A).
Støjgrænser til virksomhederne fastlægges i miljøgodkendelser eller ved påbud til virksomhederne.
Trafikstøj fra området vil også blive begrænset af støjvolden.
Beregningerne viser, at det allerede i dag ikke er muligt at
overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til rekreative områder i den nordlige del af Hedeland. Især jernbanetrafikken på vestbanen bidrager med støj langt ned i Hedeland, ligesom trafik på Hovedgaden og Brandhøjgårdsvej bidrager til støjbelastningen. Dertil kommer støjende aktiviteter
i Hedeland som knallertbanen. Det vil derfor være urimeligt
at kræve, at erhvervsområdet skal overholde støjgrænser til
rekreative områder i den nordlige del af Hedeland. Som en
konsekvens af erhvervsområdet og de eksisterende forhold vil
Byrådet acceptere højere støjgrænser end normalt i rekreative
områder i den nordøstlige del af Hedeland, dog maximalt 50
dB(A). Dette sikrer, at støjende aktiviteter placeres, hvor de
giver mindst gener for mere støjfølsomme områder.
Etablering af støjvolde og krav til jorden
Lokalplanen indeholder på denne baggrund krav om minimum 10 m høje støjvolde på den østlige og sydlige side af
lokalplanområdet. Der skal derfor etableres nye volde, hvor
der ikke er nogen i forvejen, eller de eksisterende volde skal
udbygges til minimum 10 m højde.
Ved etablering/udbygning af støjvoldene vil der blive stillet
skærpede krav til jorden, som bruges til opbygning af støjvolden. Da området ligger i en udgravet grusgrav, nær grundSide 11 af 24

vandsmagasinerne skal kravet til jorden være ren jord ”klasse
0” svarende til de grænseværdier amtet har sat til jord til deponering i grusgrave i kommunen. Lokalplanen fastlægger
hvem, der er ansvarlig for etablering og udbygning af støjvoldene.
Udledning til luft
Udledning til luft vil blive reguleret gennem miljølovgivningen. Det vil næppe være muligt at placere åbne anlæg med
emission af lugt og støv i området, eksempelvis komposteringsanlæg og anlæg til slammineralisering. Der vil blive stillet krav i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelser
eller ved påbud til virksomheder, der etablerer sig i området.
Overfladevand
Overfladevand fra befæstede arealer opsamles i tætte regnvandsbassiner på de enkelte ejendomme. Udledning til regnvandsledningen skal reguleres af afløbsbremse efter anvisning fra kommunen. Vand fra tagarealer kan afhængig af
virksomhedstype nedsives. Der må ikke være risiko for forurening af regnvandet med nedslag af forurenende stoffer fra
virksomhederne. Grundvandsstanden i den sydlige del af området er tæt ved terræn. Der skal være mindst 1 m umættet
zone for at nedsivning kan lade sig gøre. Der kan etableres
faskiner med overløb til regnvandsledningen.
Udledning af spildevand
Området er separat kloakeret. Udledning af spildevand til
spildevandsledningen vil blive reguleret gennem byggetilladelser og tilslutningstilladelser med vilkår for spildevand.
Kommunen vil stille skærpede krav til tæthed af kloaksystemer (jævnfør DS 455).
Ressourceanvendelse
Anvendelse af produkter, materialer, råstoffer, kemikalier og
miljøfremmede stoffer, affald og genanvendelse vil blive reguleret i miljøgodkendelser for de godkendelsespligtige virksomheder ved krav om tekniske foranstaltninger til minimering af blandt andet emissioner fra produktionen.
Vandforbrug
Der er mulighed for genanvendelse af sekundavand i området. Statoil er ved at etablere en afværgepumpning af MTBEforurenet sekundært grundvand. Afværgepumpningen hos
Statoil er beregnet til 5 m3/ time hvilket svarer til 43.800
m3/år. Dette vand kan muligvis genbruges til procesvand hos
IBF, som umiddelbart har vist interesse for at anvende dette
sekundavand fra Statoil. IBF har ved fuld udbygning et forventet forbrug af vand på 40.000 m3/år. Statoil har ligeledes
vist interesse for dette. Vandet kan tappes fra pumpestationen
hos FDO, hvorigennem Statoil udleder al vand til regnvandsledningen.
Genbrug af afværgevand fra Statoil vil minimere behovet for
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indvinding af rent grundvand til procesvand. Genbrug af afværgevandet kan ikke ske uden tilladelse fra grundvandsmyndigheden (Københavns Amt), og sagen skal politisk behandles.
Trafik
Udbygning af lokalplanområdet med flere virksomheder vil
øge trafikbelastningen lokalt. Når vejføringen bliver ændret,
vil hovedparten af trafikken blive ført vestover til Hedelandsvej. For trafik ind mod København bliver der således direkte
tilkørsel til Holbækmotorvejen fra Hedelandsvej. Vestgående
trafik skal køre ad Hovedgaden mod Roskilde og kan køre på
motorvejen ved afkørsel nr. 10 (ca. 2 km). Trafikbelastningen
på Beredskabsvej og på Hovedgaden mellem Beredskabsvej
og Hedelandsvej vil samtidig blive mindre.
Det vil i nogen grad være støj fra trafik, som vil belaste området. Trafikken til og fra Statoil er i dag ca. 200 tankbiler pr.
dag. IBF vurderer i det foreløbige ansøgningsmateriale, at
kørsel af lastbiler til og fra fabrikken vil være ca. 50-70 pr.
dag. Støjvoldene skal sikre, at støjbelastningen af boligområder og fritidsboliger ikke overskrider støjgrænserne.

Interessentforhold

Synspunkter fra interessenter eksempelvis borgere, virksomheder, andre myndigheder og foreninger er afklaret i høringsperioden.
Kommunen har modtaget indsigelser vedrørende miljøvurderingen fra Rockwool A/S, I/S Hedeland, Københavns Amt og
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite. Der er redegjort nærmere for indsigelserne og behandling heraf i den
sammenfattende redegørelse til sidst i denne rapport.

Alternativer

0-alternativ
Et 0-alternativ betyder, at der ikke sker nogen ændringer.
Ifølge den nugældende lokalplan 4.21 kan der kun ligge olieberedskabslager på Beredskabsvej 10, hvilket medfører at
andre virksomhedstyper ikke kan etableres her. Regionplanen
fastlægger, at der skal kunne etableres virksomheder med
særlige beliggenhedskrav i dette område, og derfor vurderes
et 0-alternativ ikke at være forenelig med regionplanen.
Andre alternativer
Et andet alternativ kunne være, at hele området udlægges til
mindre forurenende virksomheder. Dette ville som ovenfor
ikke være i overensstemmelse med regionplanen, da der er
behov for et erhvervsområde til støj- og trafiktunge virksomheder. Da de alternative forslag ikke er realistiske i praksis
vurderes de ikke nærmere. Kommunen vurderer, at den fremlagte lokalplan og kommuneplantillæg giver den bedste udnyttelse af området, hvor både rekreative formål og erhvervsinteresser tilgodeses.
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Planlagte foranstaltninger og overvågningsprogram

Miljøet vil generelt blive sikret ved forebyggelse gennem
miljøkrav til virksomhederne. Overholdelse af kravene vil
blive kontrolleret ved kommunens regelmæssige miljøtilsyn
på virksomhederne. Ved tilsynet bliver virksomhedens miljøforhold gennemgået:
•
•
•
•
•
•
•
•

Luftemissioner
Støj
Spildevand
Olieudskillere
Olie- og kemikalietanke
Oplag af råvarer
Oplag af affald
Bortskaffelse og genanvendelse af affald.

I bilag B er vedlagt en kopi af kommunens tilsynsrapport,
som anvendes ved virksomhedstilsyn.
Der er mange moniteringsboringer i området. Der sker allerede monitering af grundvandet ved en del virksomheder:
•

Statoil har et overvågningsprogram, hvor kvaliteten af
det sekundære grundvand moniteres hvert halve år inde på terminalen og umiddelbart nedstrøms olieterminalen

•

Rockwool moniterer for fenoler, BTEX og NVOC i
sekundært grundvand og i sivesøen.

•

Københavns Amt er ved at udarbejde moniteringsprogram for det sekundære grundvand på Rockwool Tippen med 1 boring opstrøms og 3 boringer nedstrøms.

Kommunen vurderer at det ikke er nødvendigt at opstille
yderligere overvågningsprogram for grundvand, da der ikke
tillades etablering af nye grundvandstruende virksomheder.
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Konklusion

Lokalplan 4.32 og udvikling af erhvervsområde Hedehusene
syd-vest medfører mulighed for etablering af nye virksomheder i området, som er udpeget til erhvervsområde. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en betonvirksomhed,
hvor der tidligere var olieberedskabslager. Hovedparten af
den nuværende vegetation bevares i nord-syd-gående grønne
landskabskiler mellem erhvervsområderne, og de kan fungere
som spredningskorridorer for dyr og planter.
Miljøforholdene for virksomheder herunder støj skal reguleres i miljøgodkendelser eller ved påbud.
På grund af de store vandindvindingsinteresser i området kan
der ikke tillades etablering af nye grundvandstruende aktiviteter/virksomheder i området.
Søen på matr. 21 ao Reerslev er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Herudover et det konstateret at der lever
Spidssnudet frø og Stor Vandsalamander, hvis levesteder er
beskyttet af Habitatdirektivet. Søens tilstand må ikke ændres,
uden tilladelse fra Københavns Amt.
For at sikre at støjgrænserne kan overholdes indeholder planen etablering og udbygning af eksisterende støjvolde mod syd
og øst. Lokalplanen fastlægger, hvem der har ansvaret for
etableringen af voldene. Kommunen skal godkende jorden
som bruges til opbygning af voldene.
Nedsivning af tagvand skal ske, hvor det er muligt.
Der er mulighed for genanvendelse af afværgevand fra Statoil
Olieterminal til procesvand til betonvarefabrik, der skal dog
indhentes tilladelse fra grundvandsmyndigheden forinden.
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Sammenfattende
redegørelse

Denne redegørelse indeholder en oversigt over høringssvar
som vedrører miljøvurderingen af forslag til lokalplan 4.32
og forslag til kommuneplantillæg 2000.33, som har været
fremlagt i offentlig høring fra 31. maj 2005 til 26. juli 2005.
Kommunen har efter høringsperioden samlet indsigelserne i
nedenstående oversigt sammen med kommunens vurdering.
Den endelig lokalplan 4.32 er ændret i forhold til lokalplanforslaget på en række punkter. Den endelige vedtagelse af
kommuneplantillægget er imidlertid udsat, idet der i mellemtiden er vedtaget en regionplan, der giver mulighed for udvidelse af området. Ændringer i lokalplanen som er relevante i
forhold til miljøvurderingen er:
• Det anføres, at skovbyggelinier inden for lokalplanområdet skal respekteres, og at der i givet fald skal
søges om bortfald af eller dispensation fra disse.
• Der stilles i lokalplanen særlige krav til bevarelse og
pleje af biotoper med betydning for områdets dyreliv,
herunder specielt arter der er omfattet af Habitatdirektivet om beskyttede dyrearter. Bl.a. indføres der bevaringsbestemmelser for regnvandsbassinet ved områdets sydlige afgrænsning.
• Der stilles krav om, at hele støjvolden mod Hedeland
skal anlægges allerede inden den første nye virksomhed tager området i brug. Dette er nødvendigt for at
gøre støjdæmpningen effektiv.
• Det præciseres, at der ikke i lokalplanområdet må placeres virksomheder med ukontrolleret lugtafgivelse
fra åbne flader.

1. Indsigelse

Rockwool A/S, hovedgaden 501, 2640 Hedehusene
Ændringsforslag
1.1. Side 8 1´ste afsnit:
Der er 2 private vandindvindingsboringer hos Rockwool,
Hovedgaden 501: DGU nr. 207.545 og DGU nr. 207.204 D
1.2. Side 9, trafik:
Der findes i dag 5 tilkørsler til området fra Hovedgaden. En
østlig der foruden som tilkørsel til Statoils Olieterminal oprindeligt benyttedes og stadig benyttes af Rockwool A/S som
indkørsel A, Rockwools indkørsel E til "gul villa", Rockwools indkørsel B til råvaremodtagelse og samtidig indkørsel
til INEXA A/S, indkørsel D til Rockwool A/S’s Hovedadministration samt den vestlige som tilhører Nymølle Stenindustrier.
Trafikken til Rockwool A/S´s ovennævnte områder er i dag
følgende (til- og frakørsler):
Indkørsel A: Lastvogne ca. 130 stk./døgn, varevogne ca. 4050 stk./døgn, personbiler ca. 120 stk./døgn
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Indkørsel E: 4-6 personbiler stk./døgn
Indkørsel B: Lastvogne ca. 25 stk./døgn, varevogne ca. 10
stk./døgn, personbiler ca. 80 stk./døgn
Indkørsel D: Lastvogne og varevogne ca. 10 stk./døgn, personbiler ca. 250 stk./døgn
1.3 Side 13: 3´de afsnit pkt. 2, tilføjelse:
Rockwool moniterer også for NVOC
Kommunens vurdering
Rockwools kommentarer tages til efterretning og indarbejdes
i den reviderede miljøvurdering.

2. Indsigelse

I/S Hedeland, Maglehøjgårdsvej 6 A, 2640 Hedehusene
Ændringsforslag
2.1. I/S Hedeland kan ikke acceptere en støjgrænse i skel til
Hedelands areal på mere end 55 dB(A)
Kommunens vurdering
Det skal præciseres at støjkravet på 60 dB(A) gælder på indersiden af støjvolden, og kommunen vurderer derfor at det
ikke bliver noget problem at overholde støjkrav på 55 dB(A)
i skel til Hedeland.

3. Indsigelse

Københavns Amt, Stationsparken 27, 2600 Glostrup
Ændringsforslag
3.1. § 3 beskyttede søer kan ikke ændres uden amtets tilladelse
3.2. Undersøgelse af stor vandsalamander og spidssnudet frø
skal integreres i miljøvurderingen.
3.3. Amtet forventer, at der tages hensyn til eksisterende og
planlagt grundvandsmonitering i området.
3.4. På forureningskortlagte ejendomme skal amtets forudgående tilladelse indhentes til bygge- og anlægsarbejder samt
ændret arealanvendelse til følsomme formål.
3.5. Brug af afværgevand til konkrete formål skal politisk behandles i amtet, og kræver en konkret ansøgning med beskrivelse af hvad afværgevandet skal bruges til.
3.6. For rekreative områder, herunder fritidshaver, er miljøstyrelsens vejledende støjgrænse 40 dB(A) jf. vejl. nr.
5/1984.
Kommunens vurdering
3.1. For de to søer inden for lokalplanområdet er det anført i
lokalplanens redegørelse at de ikke må ændres uden amtets
tilladelse.
3.2. Undersøgelse af stor vandsalamander og spidssnudet frø
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skal er indarbejdet i miljøvurderingen.
3.3. Dette indføres i lokalplanens redegørelse.
3.4. Dette indføres i lokalplanens redegørelse.
3.5. Er indføjet i miljøvurderingen.
3.6. Kommunen arbejder med en zonering af støjgrænser i
Hedeland, hvor der accepteres højere støjgrænser i det nordlige Hedeland.
4. Indsigelse

DN Lokalkomité, Lindetoften 46, 2630 Taastrup
Ændringsforslag
4.1. DN anmoder kommunen om at trække forslagene tilbage
da forekomst af naturtyper og dyr og planter ikke er tilstrækkeligt belyst.
4.2. Der er flere § 3-områder indenfor planområdet
4.3. Der er fredede planter (orkidéer) indenfor planområdet
4.4. Der er beskyttelseslinier for andre naturtyper (skov) indenfor planområdet
Kommunens vurdering
4.1. Kommunen vurderer at forekomst af naturtyper og dyr
og planter er tilstrækkeligt belyst.
4.2. Ved møde den 8. september 2005 med DN Lokalkomité,
gav DN udtryk for, at der er flere beskyttede søer nord for
IBF’s grund. De udpegede lokaliteter er regnvands- og
brandbassiner hos Statoil. Den nordligste sø er nævnt i miljøvurdering, og der vil ikke ske ændring heraf som følge af ny
lokalplan, da den ligger i en grøn kile. Københavns Amt har
ved brev den 12. september 2005 tilkendegivet at der ikke
findes yderligere § 3 beskyttede områder.
4.3. Der er en del orkideer i Hedeland og nogle af dem har
spredt sig ind i erhvervsområdet. Københavns Amt har ved
besigtigelse på IBF’s grund set skovhullæbe ved regnvandsbassin på den nordlige del af IBF’s grund. Der findes en del
sumphullæbe i Hedeland sydvest for Nymølle Stenindustrier.
Amtet kender ikke til sager, hvor forekomst af fredede planter har stoppet en lokalplan. Alle danske orkidéer er med i
artsfredningsbekendtgørelsen, men skovhullæbe er ikke specielt sjælden, og den er ikke på rødlisten. Indsigelsen medfører ikke ændringer i miljøvurdering.
4.4. Der er ikke officielt registreret fredsskov i området, men
der er skov i Hedeland, som er omfattet af fredsskovbestemmelserne. DN oplyste ved mødet den 8. september at udpegning af fredskov er i gang i samarbejde mellem skovridder og
I/S Hedeland. Disse skove kaster beskyttelseslinier ind i dele
af lokalplanområdet. Der kan ikke bygges indenfor en afstand
af 300 m fra fredsskov, før beskyttelseslinien er ophævet, eller der er givet dispensation. Kommunen er myndighed for
skovbyggelinier i byzone. Skov og Naturstyrelsen kan ansøges om ophævelse / indskrænkning af skovbyggelinier.
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Bymiljø & landskab
Grønne områder
Landskabelig værdi
Geologiske særpræg
Skovrejsning/skovnedlæggelse
Kulturhistoriske forhold
Friluftsliv/rekreative interesser
Dyre- og planteliv, mangfoldighed
Fredning og naturbeskyttelse
Forurening
Støj og vibrationer
Lys og/eller refleksioner
Luft
Jord
Grundvand
Overfladevand
Udledning af spildevand
Indvirkning ift. eksisterende forurening/miljøbelastning
Ressourceanvendelse
Arealforbrug
Energiforbrug
Vandforbrug
Produkter, materialer, råstoffer
Kemikalier, miljøfremmede stoffer
Affald, genanvendelse
Befolkning
Arbejdsmiljø
Indeklima
Sundhedstilstand
Svage grupper (f.eks. handicappede)
Sikkerhed
Kriminalitet
Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Trafik
Sikkerhed
Energiforbrug
Trafikmønstre
Støj
Interessentforhold
Borgere
Virksomheder
Andre myndigheder
Foreninger

Bør undersøges

Indgår allerede

Ikke væsentlig

Ikke relevant

Bilag A: Screening

X
X
X

Bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

Grønne områder bevares
Gammelt grusgravningsområde
Privatejet område, skove < 20 ha

X
X
X
X
X

Undersøge paddearter
Ingen fredede områder, § 3- beskyttede søer

X

Der er lavet støjrapport

X
X
X
X
X
X

Der er kortlagte forureninger

X

X
X
X

Mulighed for genbrug af afværgevand?

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Omlægning af vej
Der er lavet støjrapport
X
X
X
X
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Afklares i høringsperioden
Do
Do
Do

Bilag B: Tilsynsrapport
Høje-Taastrup Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den ”dato”
Virksomhed
Adresse
Til stede ved tilsyn

NN, virksomhed
nn, Høje-Taastrup Kommune

Telefon

Hjemmeside

E-mail

CVR nr.

Fax

P. nr.

Matrikler

Brugerbetaling

Beløb

Journalnr.

Dokument ID
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Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår virksomhedens miljøforhold og er udarbejdet med
henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af virksomhedens oplysninger,
tilsyn på virksomheden og kommunens arkiver.
I rapporten beskrives virksomhedens forurening og de forureningsbegrænsende tiltag
delt op på forureningstyper.
Indhold
• Virksomhedens indplacering
• Virksomhedsoplysninger
• Planforhold
• Kortlægning af jordforurening
• Vandforsyning, -afledning mv.
• Luftemissioner
• Støj
• Spildevand
• Udskillere
• Olie- og kemikalietanke
• Oplag af råvarer
• Oplag af affald
• Fritagelser (farligt affald)
• Bortskaffelse og genanvendelse af affald (stamkort)
Bilag
• Vilkår
• Situationsplan
• Foto

Virksomhedens indplacering
Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som
”Type” med listepunkt ”Listepunkt”
Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Vil du vide mere
Høje-Taastrup Kommune
Vestforbrænding (affald)
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.)
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www.htk.dk
www.vestfor.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk

Virksomhedsoplysninger
Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse

Produktionsareal
(m2)

Etableringsdato
på adressen

Grønt regnskab

Regnskabsperiode

Antal ansatte
Hverdage

Driftstider (kl.)
Lørdage
Søn- og helligdage

Miljøledelse

Dato

Planforhold
Zone

Plantype

Plannr.

Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)

Kortlægning af jordforurening
Matr.nr.

V1/V2*

Registreret

Bemærkninger

Kortlægningsnr.

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.
*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Vandforsyning, -afledning mv.
Vandværk
Indvindingsområde
Spildevand/rensningsanlæg
Overfladevand/recipient
SCA: Spildevandscenter Avedøre
Kallerup:
Kallerup Renseanlæg
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Afmeldt

Luftemissioner
Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemission?
Kilde
Afkasthøjde over
Afkastdiameter (m)
Volumenstrøm
Id
(m3/h)
Terræn (m) Tag (m) Indvendig Udvendig

Kilde
Id

Aktivitet/proces

Stof

Ja, se vilkår
Nej
Lufthastighed
Røggastemp.
(m/sek.)
(oC)

Emi.konc. Rensning
(mg/m3)

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Støj
Har kommunen meddelt vilkår om støj?
Id Støjkilder
Kildestyrke
dB(A)

Kontrolpunkt

Ja, se vilkår
Nej
Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Tilsynskommentar

Spildevand
Har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?
Krav Id Aktivitet/proces
Udledt spildevand
Id
(l/sek.)max
(m3/år)

Ja, se vilkår
Rensning

Nej

Stof
Navn/indhold

Kontrolpunkt

Øvre kravværdi
(mg/l)

Total
(kg/år)
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Udskillere
Id

Aktivitet/proces

Kontrolpunkt

Type

Kapacitet (l/s)

Tilsynskommentar

Side 23 af 24

Volumen (l)

Sandfang (l)

Olie- og kemikalietanke
Id

Indhold

Volumen (l)

Kontrolpunkt

Etableret, ca.

Standeranlæg

Placering
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Råvarer
Produkt

Forbrug

Kontrolpunkt

Oplag

Enhed

Beskyttelse
Beholder
Type
Volumen (l)

Årstal
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Oplag af affald
Affaldsart

Kontrolpunkt

Oplag

Enhed

Beskyttelse
Beholder
Type
Volumen (l)
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Fritagelser (farligt affald)
Affaldsart

Kontrolpunkt

Udløbsdato Transportør

Modtageanlæg

Mængde
pr. år

Enhed
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Bortskaffelse og genanvendelse af affald (stamkort)
Stamkort Affaldsart
nr.

Kontrolpunkt

Affaldsfraktion
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Mængde
pr. år

Enhed

Årstal

