Ud over den påtænkte ændring af det stationsnære kerneområde og den tilhørende bebyggel
sesprocent, forventes det at kommuneplantillægget vil fastlægge veje og stier i området,
samt vil justere kommuneplanens rammebestemmelser for delområder i området.
Med ændringerne er det kommunens hensigt at understøtte brugen af den kollektive trafik
ved at tillade en højere tæthed af bebyggelse i de områder, der ligger tættest ved statio
nerne. Høj udnyttelsesgrad sammen med god tilgængelighed til stationerne for gående og
cyklende er en forudsætning for at flere vil benytte den kollektive trafik.
Det er statens hensigt med de overordnede regler for øgede bebyggelsesmuligheder i de sta
tionsnære kerneområder, at give et godt kundegrundlag i de stationsnære områder og få den
bedst mulige udnyttelse af den kollektive trafik og de store investeringer, der ligger i Hoved
stadsområdets infrastruktur.
Med planlægning for datacenter og det tilhørende Campus, forventes det at kommunens er
hvervsmæssige profil indenfor IT og udvikling vil blive styrket, og det bliver samtidig muligt at
opnå store energimæssige besparelser. Overskudsvarme fra datacenteret og Campus leveres
til og udnyttes af Høje Taastrup Fjernvarme. Området er i forvejen udlagt til enheder, som på
grund af størrelse ikke kan placeres andre steder i Høje Taastrup SV.
Planlægningens hovedspørgsmål
•
Hvordan sikres de miljømæssige og de visuelle hensyn i den kommende planlægning?
•
Hvordan sikres adgang til området, veje og stier i planlægningen, og hvordan sikres
den bedste tilgængelighed for gående og cyklende i forhold til adgangen til og fra Høje
Taastrup station.
•
Hvordan vil højere bebyggelse påvirke omgivelserne?
Miljøvurdering
Kommunen vil i forbindelse med planarbejdet foretage en overordnet vurdering af planernes
sandsynlige virkning på en række miljøhensyn (kaldet en screening). Screeningen vil fastslå
om der er en væsentlig påvirkning af miljøet, som kan betyde at forslaget til kommuneplantil
læg skal undergå en konkret miljøvurdering. Screeningen med tilhørende afgørelse om miljø
vurdering vil blive offentliggjort, ligesom en evt. miljøvurdering vil følge planerne i den senere
konkrete offentlige høring.
Dine ideer og forslag til den kommende planlægning
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ideer og forslag til det kommende planar
bejde. Bemærkninger, som indsendes i den offentlige høringsperiode vil indgå i det videre
planlægningsarbejde og forelægges Byrådet i forbindelse med forslag til Kommuneplantillæg.
Bemærkninger, ideer og forslag skal være kommunen i hænde senest d. 28. juni 2019.
Du skal skrive til kommunen på mail Byraadscenter@htk.dk eller til Høje-T aastrup Kommune,
Byrådscentret, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Spørgsmål kan stilles til udviklingskonsulent
Dorte Færregaard Jensen på tlf 23 71 10 88.
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