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Meddelelse af godkendelse og VVM-screening for Hovedstadens Miljø og Ressourcecenter, Beredskabsvej 19, 2640 Hedehusene
Høje-Taastrup Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af virksomheden, Hovedstadens
Miljø og Ressourcecenter, Beredskabsvej 19, 2640 Hedehusene. Virksomheden er beliggende
på matr.nr. 21 al, 2af og 21ax, Reerslev By, Reerslev.
Rådgivende ingeniørfirma COWI har på vegne af Dansk Miljøforbedring A/S den 25. april 2017
fremsendt ansøgning til godkendelse til et affaldsbehandlingsanlæg Hovedstadens Miljø og
Ressourcecenter. Derudover er der i flere omgange indsendt supplerende oplysninger til ansøgningen.
Hovedstadens Miljø og Ressourcecenter ønsker at håndtere affald på forskellig vis alt efter de
eksisterende muligheder for at blive recirkuleret eller genanvendt. Affaldet sorteres, neddeles,
sigtes eller knuses, og enkelte fraktioner presses i baller, mens andre indgår i betonblanding
eller i jordkartering. De forskellige affaldsfraktioner dækker bredt over bygge- og anlægsaffald (træ, beton, tegl, m.m.) til forbrændingsegnet, glas, pap/papir, m. fl.
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed; listepunkt K 206, K212 og G201:
K206:”Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald bortset fra autoophugning, skibsophugning,
biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding”.
K212: ”Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på
30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3,
bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en
kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller
listepunkt K 21.
G201: ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW.”
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Miljøgodkendelsen er udarbejdet på baggrund af den vedlagte vurdering af ansøgning om miljøgodkendelse samt begrundelse for afgørelse.
Miljøgodkendelsens vilkår fremgår først i dokumentet. Vilkårene er kommunens betingelser
for, at virksomheden kan drives miljømæssigt forsvarligt.
Miljøgodkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.
Bygnings- og driftsmæssige ændringer, som indebærer forøget forureningen i forhold til den
godkendte virksomhed, skal forelægges kommunen til vurdering og eventuel supplerende
godkendelse før ændringen foretages, jf. Miljøbeskyttelsesloven 1, § 33, stk. 1.
Høringsbemærkninger
Et udkast til godkendelse har været i høring, og virksomheden har fremsendt bemærkninger
til godkendelsen den 17. oktober 2017. Virksomheden har haft en enkelt bemærkning til godkendelsen og den er indarbejdet i den endelige godkendelse.
Lovgivning
Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 samt bekendtgørelse
om godkendelse af listevirksomhed2.
Afgørelse af VVM-screening
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den anmeldte virksomhed kan etableres uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen3 § 3, stk. 1, fordi kommunen modtog VVM-anmeldelsen
den 25 april 2017.
Etablering af den ansøgte virksomhed er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt
11b om Anlæg til bortskaffelse af affald. Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det
projekt, som er beskrevet for Høje-Taastrup 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 VVMpligtigt.
Vurdering
Høje-Taastrup Kommune forventer ingen væsentlige miljøpåvirkninger i forbindelse med etablering og drift af virksomheden Hovedstadens Miljø og Ressourcecenter A/S på Beredskabsvej
19, 2640 Hedehusene. Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den ansøgte virksomhed kan
placeres på Beredskabsvej 19, fordi der etableres en tæt belægning på matr.nr. 21al Reerslev
By, Reerslev, de vejledende støjgrænser forventes overholdt, og der er en afskærmende beplantning mellem ejendommen og stierne i Hedeland.
Trafik
Der forventes øget tung trafik grundet til- og frakørsel af affaldsfraktionerne. Høje-Taastrup
Kommune vurderer, at Beredskabsvej kan bære den øgede trafikbelastning, og vurderer at
tilkørselsforholdene via Hovedgaden er egnede. Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger grundet den øgede trafik.
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Støj
Der vil kunne forekomme støj fra virksomhedens aktiviteter bl.a. i forbindelse med tørring af
materialer og neddeling af beton, grenaffald og træaffald. Ansøger oplyser, at så snart virksomheden er opstartet, vil der blive gennemført en støjkortlægning, hvor støjbidrag fra de
enkelte aktiviteter vil blive fastlagt via en konkret måling af de installerede maskiner. Med
baggrund i den gennemførte støjkortlægning vil der eventuelt blive gennemført supplerende
tiltag eller ændringer på driftstider af maskinel, så det samlede støjbidrag vil overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Grundvandsbeskyttelse og håndtering af overfladevand
Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for et nitratfølsomt indvindingsområde, hvor grundvandet er særlig sårbart for nedsivning af mobile forureningskomponenter. Virksomheden planlægger at modtage grenaffald, rødder m.m. på
matr.nr. 21ax Reerslev By, Reerslev og øvrige affaldsfraktioner på matr.nr. 21al Reerslev By,
Reerslev.
Matr.nr. 21al Reerslev By, Reerslev vil blive anlagt med 9 cm betonsten, bygget på et bærelag af grus og beton. Pladsen forsegles med trasskalk og cement. Overfladen afvandes til
vandbassin med bundmembran og sandfang. Herfra pumpes vandet frem til olieudskiller og
biofilter og videre til Perstruptank med støbt betonbund. På matr.nr. 21ax Reerslev By, Reerslev (hvor der skal ske sortering og neddeling af have-parkaffald vil belægningen være permeabel. Have-parkaffaldet modtages ikke såfremt det safter.
Den ansøgte virksomheds aktiviteter forventes ikke at udgøre en risiko for jord- eller grundvandsforurening, og vil ikke være en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets
grundvand.
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 eller konkrete Bilag IV-arter,
jf. Habitatbekendtgørelsen4. Det skyldes, at projektet har lokal karakter og ikke i sig selv eller
i forbindelse med andre kan påvirke Natura 2000-områder eller konkrete Bilag IV-arter.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at etablering af Hovedstadens Miljø og Ressourcecenter ikke er VVM-pligtigt, er
ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at virksomheden ikke skal gennem en VVMproces, inden kommunen kan behandle og give de fornødne tilladelser.
Offentliggørelse
Afgørelse om VVM-screening og miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på DMA samt på
kommunens hjemmeside www.htk.dk den 8. december 2017.
Hvis der er spørgsmål til dette brev, kan jeg kontaktes på tlf. 43 59 12 69 eller tmc@htk.dk
Klagevejledning til miljøgodkendelsen og klagevejledning til afgørelsen om ikke at
udarbejde en VVM-redegørelse
Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige om kommunen har haft ret til
at træffe afgørelsen, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes
kommunen burde have truffet en anden afgørelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
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www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du
betaler gebyret med betalingskort i 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 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
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.
Virksomheden vil blive underrettet af Høje-Taastrup Kommune, hvis der indgives klage fra
anden side.

Med venlig hilsen

Selma Sehic
Miljømedarbejder

Kopi sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN Høje-Taastrup hoeje-taastrup@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, post@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst: seost@sst.dk
I/S Hedeland: hedeland@hedeland.dk
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