Opfyldelse af mål for 2009
Store dele af planen for 2009 er opfyldt.
• Af større opgaver blev følgende ikke nået i 2009:
-retablering af 2 ud af 4 deponier
-opdatering af affaldsplan og regulativer
-færdiggørelse af støjkortlægningen
-høringssvar til statens vand-og naturplaner, da planerne
først kom i januar 2010
-plejeplaner for Vasby og Sengeløse moser, da statens
udkast først er kommet i januar 2010
-opdatering af indvindingstilladelser til eksisterende
vandforsyninger, da staten har udskudt fristen herfor
-forskrift for brændeovne
-færdiggørelse af bjørnekloregistrering, håndhævelse af
indsatsplan
•
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Forslag til indsats: større, kendte opgaver
• Miljøstyrelsens tilsynstema og projekt vedr. håndhævelse af
miljøbeskyttelsesloven
• Virksomhedstilsyn og miljøgodkendelser
• Kommentering af udkast til Statens vand-og naturplaner
• Opdatering af vandløbsregulativer i forbindelse med
vandløbsrestaureringer
• Mange og store opgaver på jordområder
• Opdatering af affaldsplan, implementering af nye
affaldsregulativer, ny opkrævningsform for erhvervsgebyrer
• Færdiggørelse af trafikstøjkortlægning
• Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Taastrup nord og
Nybølle.
• Drikkevandskontrol og forbedret spildevandsrensning i det
åbne land
• Plejeplaner og andre naturopgaver

Målsatte opgaver : virksomhedsområdet
Miljøstyrelsens tilsynstema:
• Årets tilsynstema 2010 er : overfladebelægninger på
virksomheder.
• Formål: at sikre forebyggelse mod jord- og
grundvandsforurening.
• Opfølgning på årets tilsynstema 2009: håndhævelse.
• Kommunen deltager i 2010 projekt om håndhævelse af
afgørelser sammen med en række udvalgte kommuner
og politikredse hos Miljøstyrelsen. Formålet er læring og
videndeling gennem de gode eksempler, som
deltagerkredsen i fællesskab bidrager med

Målsatte opgaver : virksomhedsområdet
Virksomhedstilsyn:
•

Gennemførelse af 94 virksomhedstilsyn jf. aftale mellem KL og MST

• Nye miljøgodkendelser:
- Aller Tryk A/S (udvidelse). Er meddelt
- støjvold ved Aircenter. Er i gang
- NCC : midlertidig aktivitet vedr. nedknusning af olieholdige skærver
- Dansk Retursystem A/S (udvidelse)
- 2 nedknusningsanlæg. 1 er meddelt, 1 er i udkast
- 2 autoophuggere. 1 er i gang
- jordkartering mv. i Driftsbyen

• Opdatering af eksisterende miljøgodkendelser :
- Alba A/S
- Dansk Akrylplade Fabrik A/S
- Metropak A/S

• 7 utidssvarende godkendelser prioriteres ikke opdateret i
2010

Målsatte opgaver: virksomhedsområdet
Opdatering af utidssvarende tilslutningstilladelser for udledning af
spildevand fra virksomheder til kommunens spildevandssystem:
•
•
•
•
•
•

Alba A/S - opdateres i forbindelse med revision af miljøgodkendelse
Kohberg A/S
Vaskecenter Taastrup
Igos A/S
Dansk Akrylpladefabrik A/S - opdateres i forbindelse med revision af
miljøgodkendelse
DSB S-tog

Ny tilladelse:
• Teknologisk Institut
Overførsler:
• 12 tilslutningstilladelser, der overføres fra 2009 prioriteres ikke i 2010
Påklagede tilladelser:
• 4 ældre, påklagede tilladelser fortsat ikke afgjort i Miljøklagenævnetopfølgningsarbejde forventes når der er truffet afgørelse

Målsatte opgaver : affaldsområdet
Opdatering af affaldsplan
• Affaldsplan forelægges i udkast til behandling målsat til maj
møderækken. Derefter er planen 8 uger i offentlig høring.
Planen forelægges til fornyet behandling ved
oktobermøderækken
Vedtagelse af nye affaldsregulativer (erhverv og
husholdninger)
• Miljøstyrelsen udarbejder standardaffaldsregulativer, som den
enkelte kommune kan tilpasse efter lokale forhold.
Implementeres inden årets udgang
Ny opkrævningsform
• Ændring af affaldsbekendtgørelsen medfører, at
erhvervsaffaldsgebyrer fremover opkræves via CVR, og at
gebyrerne opkræves i forhold til virksomhedskategori og en
fordelingsnøgle. Tilvejebringelse af nyt opkrævningsgrundlag

Målsatte opgaver : jordområdet
• Jordarbejder i forbindelse med udvidelse af Holbæk
Motorvejen :tilsyn med tilladelser, jordhåndtering,
forureninger
• Godkendelser, tilladelser og tilsyn i forbindelse med
jordarbejder på private og kommunale ejendomme
• § 8 tilladelser-igangværende og nye tilladelser
• Tilsyn med deponier, samt opfølgning på gas-og
perkolatmålinger
• Kontrol med/anvisning af jordflytning fra kortlagte
ejendomme, lettere forurenede ejendomme og byzone
• Fortsat opfølgning på forurening fra væltet tankbil i 2008
• Samarbejde med Region Hovedstaden om
forureningsundersøgelse af 14 kommunale daginstitutionersparring for institutionerne

Målsatte opgaver : Trafikstøj
•

Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde støjhandlingsplan for en
strækning af Roskildevej og Hveens Boulevard på baggrund af
støjkortlægning

•

Støjhandlingsplanen viser, at der er boliger langs Roskildevej og
Hveens Boulevard, hvor støjgrænsen er overskredet

•

Kortlægningen i 2008 er suppleret med ny kortlægning i 2009. Denne
kortlægning indarbejdes i støjkortlægning fra 2008

•

Kortlægningen 2009 viser, at der er boliger hvor støjgrænsen er
overskredet

•

For eksisterende boliger kan støjdæmpende asfalt og/eller støjvold
være en mulighed- men prioritering af indsatsen vurderes først at
kunne foretages, når støjkortlægningen i 2012 er gennemført

•

For nye boliger skal støjbidrag fra trafik sikres håndteret i forbindelse
med i planlægningen af byggeriet

Resultat af støjkortlægning

Målsatte opgaver :Vand- og naturplaner
• Staten har udsendt udkast til vand- og naturplaner i udkast
14. januar 2010 med godt et års forsinkelse
• Processen med forhøring, høring og kommunens og statens
arbejde med planerne kommer til at vare hele 2010
• Når vand- og naturplanerne er opdaterede vil de blive sendt i
offentlig høring i 6 måneder hvor alle kan komme med input.
Derefter udarbejder staten de endelige, overordnede planer
• Kommunerne skal derefter udarbejde handleplaner
• Høje-Taastrup Kommune arbejder fortsat sammen med andre
kommuner i oplandet til Roskilde fjord og Køge Bugt om fælles
høringssvar
• Der er nedsat vandoplandsstyregruppe (VOS) for Roskilde
fjord oplandet for implicerede kommuner, da der skal laves en
vådområdeindsats i dette vandopland

Vandopland Roskilde Fjord/Isefjord
• ”Finde” 204 ha N-vandområder, der kan tilbageholde
23 tons kvælstof i oplandet til Roskilde Fjord.
(I oplandet til Isefjord skal der etableres 131 ha Nvådområde, der kan tilbageholde 15 tons kvælstof)

• Indsende en første Vandoplandsplan til Miljøministeriet
senest 1. juni 2010. Planen skal revideres under vejs i
processen (næste gang 1. dec.)
• Søge penge fra den pulje, staten har afsat via
landdistriktsmidlerne (32,5 Mio. kr.) til forundersøgelser
senest 1. juni (50%) og senere (1. dec.) til etablering af
vådområder.
• Høje-Taastrup Kommune deltager ikke med områder,
hvor der foreslås etableret vådområde

Vandopland Køge Bugt
• Forslag om reduktion af vandindvinding i oplandet på
knapt 24 mio.m3 for at få vand i vandløbene
• Heraf skal knapt 10 mio.m3 findes i oplandet til
Vejleåerne
• Ingen konkrete forslag til, hvor drikkevandet så skal
findes
• Pejlinger sidste år har vist, at grundevandet er steget
mellem 1 og 3 m i kommunen
• Grundlaget er efter kommunens opfattelse for spinkelt
til at vurdere samspillet mellem overfladevand og
grundvand
• Klimafaktor skal kommunerne selv indarbejde
• Omkostningen ved flytning af vandindvindinger er sat til
1 kr./m3/år-men der er stor usikkerhed om dette beløb

Målsatte opgaver : naturområdet
• Udarbejde plejeplaner fortidsminder
• Opfølgning på statens naturplan for Vasby og Sengeløse
Moser (Natura 2000 område)
• Forberede plejeplaner for Maglemosen, Vasby Mose og
Sengeløse Mose
• Revision af fredning for Katrinebjerg Enge og Nybølle Å
• Naturregistrering af § 3-opdatering af miljøportalens
data
• Opdatering af GIS data vedr. bilag IV arter, fredninger
og beskyttelseslinier
• Håndhævelse af indsatsplan for bekæmpelse af
bjørneklo

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Indsatsplan for Taastrup nord:
• Endelig vedtagelse efter 2. behandling i Byrådet ved
maj-møderækken efter indarbejdelse af høringsforslag
• Gennemføre indsatser i relation til planen
• Digitalisere planen og gøre den tilgængelig via
kommunens hjemmeside
Indsatsplan for Nybølle:
• Opgaven løses i samarbejde med Egedal Kommune
• Nye pejlinger i forbindelse med Indsatsplan Nybølle til
opdatering af potentialekort

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Nybølle
Taastrup Nord

Ishøj

Solhøj

Målsatte opgaver : vandforsyning
• Opfølgning på problemer med vandkvalitet på
Soderup Vasby vandværk
• Lukning af Klovtofte vandværk
• Opfølgning på analyseresultater fra enkeltindvindingsanlæg i 2009
• Påbud om nye, forenklede
drikkevandskontroller-50 stk.
• Forberedelse til opdatering af eksisterende
vandforsyningsplan
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