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1 INDLEDNING

1.1 Baggrund
Faxe Kommune ønsker at planlægge for opførelse af boliger på et areal ved Bækvej og
Lysholm Allé i Haslev. Dette sker i forslag til lokalplan 500-97 for boliger ved Bækvej og
Lysholm Allé i Haslev.

I den gældende kommuneplan er størstedelen af lokalplanområdet omfattet af kommune-
planramme H-B37 med anvendelse til åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse med be-
byggelse i 2-3 etager i en højde af 8,5-12 m. En mindre del af området er omfattet af kom-
muneplanramme H-E3, der udlægger området til erhverv.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten for lokalplanen er der gennemført en afgræns-
ning af miljøvurderingens omfang. Afgrænsningen har til formål at fastlægge miljørappor-
tens indhold og detaljeringsgrad.

1.2 Miljørapport
Miljørapporten har følgende formål:

· At undersøge mulige miljøpåvirkninger af Lokalplan 500-97

· At inddrage offentligheden

· At beskrive, hvordan planerne bidrager til at moderate og væsentlige miljøpåvirkninger
mindskes eller undgås – eller kompenserer for moderate eller væsentlige miljøpåvirk-
ninger, der ikke kan undgås (såkaldte afværgeforanstaltninger).

Planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun vedtages på bag-
grund af en vurdering af konsekvenserne for miljøet. Inden miljørapporten bliver udarbej-
det, høres relevante myndigheder om miljørapportens indhold.

Miljørapporten skal give en samlet beskrivelse af plangrundlaget og dets miljøkonsekven-
ser, som kan give grundlag for såvel offentlig debat som myndighedernes endelige beslut-
ning om vedtagelse af plangrundlaget.

Miljørapporten skal som minimum indeholde:

· En overordnet beskrivelse af planen og sammenhængen til øvrige planer og pro-
grammer

· En beskrivelse af de nuværende miljøforhold og en vurdering af udviklingen, hvis
planen ikke vedtages

· En beskrivelse af, hvordan der er taget hensyn til planens mulige påvirkning af be-
skyttede områder og relevante nationale og internationale miljømålsætninger

· En beskrivelse af rimelige alternativer og det valgte alternativ, planlagte afværge-
foranstaltninger og manglende viden

· En beskrivelse af eventuel overvågning af planens miljøpåvirkning.
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1.3 Afgrænsningsnotat
Der er udarbejdet et afgrænsningsnotat af miljørapportens indhold, der beskriver hvilke
forhold, det er væsentligt at beskrive, analysere og vurdere i miljørapporten, samt detalje-
ringsniveauet.

Afgrænsningen omfatter på baggrund af miljøvurderingslovens miljøbegreb en identifika-
tion af:

· De miljøpåvirkninger, som bliver en konsekvens - direkte eller indirekte - af pla-
nen.

· De miljøpåvirkninger, som forventes at blive håndteret i miljørapporten.

· Vurderingskriterier knyttet til de identificerede miljøpåvirkninger, herunder typen af
databehov.

· De relevante miljømålsætninger (nationale/regionale), som skal inddrages i miljø-
vurderingen.

Udkast til afgrænsningsnotat har været til høring hos berørte myndigheder, hvilket har
medført enkelte tilføjelser til afgrænsningsnotatet.

Det endelige afgrænsningsnotat har dannet baggrund for udarbejdelse af denne miljørap-
port (bilag 1).

1.4 Disposition og læsevejledning
Miljørapporten indledes i kapitel 1 med en generel introduktion til og baggrund for Lokal-
plan 500-97. Herefter følger kapitel 2, der indeholder et ikke-teknisk resumé, som sam-
menfatter de vigtigste forhold og konklusioner fra miljørapporten og formidler det på en
måde, så det er let at få overblik over lokalplanen og miljørapporten – også for læsere
uden forhåndskendskab til de fagområder, der behandles.

I kapitel 3 gennemgås lovgivnings- og myndighedsforhold i en miljøvurderings-proces
samt forløbet af og indhold i den samlede proces fra start til slut.

I kapitel 4 beskrives de metoder og principper, der anvendes i vurderingen.

I kapitel 5 præsenteres lokalplanen og de detaljer, der er nødvendige for vurderingen i de
enkelte fagkapitler. Her præsenteres også afgrænsningen af miljørapporten samt de alter-
nativer, der er set på.

Kapitel 6 giver en oversigt over de planmæssige bindinger i området.

I kapitlerne 7 til 10 beskrives og vurderes plangrundlagets miljøpåvirkninger under de en-
kelte fagemner, se nedenfor.

I kapitel 11 til 13 sammenstilles miljørapportens konklusioner vedrørende afværgeforan-
staltninger, kumulative effekter og eventuelle mangler i vidensgrundlaget for vurderin-
gerne.

Som beskrevet i afgrænsningsnotat er der foretaget miljøvurdering af følgende miljøem-
ner:

· Natur, fauna og flora (kap 7)

· Støj (kap 8)
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· Jord (kap 9)

· Grundvand (kap 10)

For hvert miljøemne/kapitel i miljørapporten er anvendt følgende disposition:

· Metode og datagrundlag

· Eksisterende forhold

· Vurdering af påvirkninger når lokalplanens hensigter implementeres (i anlægsfasen)

· Vurdering af påvirkninger, når lokalplanens hensigter implementeres (i driftsfasen)

· Kumulative virkninger

· Afværgeforanstaltninger

· Overvågning

· Sammenfatning
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2 IKKE-TEKNISK RESUME
I undersøgelsen indgår alle miljøpåvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, afledte og
kumulative effekter ved implementering af lokalplanens muligheder såvel under anlæg
som drift.

Dette ikke-tekniske resumé skitserer de væsentligste påvirkninger fra boligområdet samt
de forventede konsekvenser for omgivelserne.

Miljørapporten er gennemført i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven. Vurderin-
gerne af lokalplanens og kommuneplantillæggets eventuelle virkninger omfatter følgende
faktorer og samspillet mellem dem:

· Mennesker, fauna og flora

· Jordbund, vand, luft, klima og landskab

· Materielle goder og kulturarv

Miljøvurderingerne er foretaget på baggrund af en metodik, som sikrer, at vurdering af
miljøpåvirkningerne er baseret på specifikke termer for at øge gennemsigtigheden af de
udførte miljøvurderinger. Påvirkninger er vurderet som væsentlige, moderate, mindre eller
ubetydelige:

· Ingen/ubetydelig påvirkning: Plangrundlaget forventes ikke at have nogen påvirk-
ning af miljøet, eller påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages
højde for disse ved gennemførelse af plangrundlaget.

· Mindre påvirkning: Plangrundlaget vil indebære en mindre påvirkning, som kan få
begrænsede konsekvenser for det omgivende miljø. Der vurderes ikke behov for
afværgetiltag.

· Moderat påvirkning: Plangrundlaget vil indebære en moderat påvirkning, som kan
få ikke uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Afværgetiltag vil blive
indarbejdet i planen.

· Væsentlig påvirkning: Plangrundlaget vil indebære en væsentlig påvirkning, som
vurderes at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Muligheder for at
ændre plangrundlaget og gennemføre afværgetiltag vil blive indarbejdet i planen.

2.1 Beskrivelse af plangrundlagets formål og placering
Lokalplanen har til formål at muliggøre byomdannelse til boliger i form af tæt-lav og lave
etageboliger med gode forbindelser til skole og daginstitutioner og gode fælles rekreative
opholdsarealer. Desuden sikres vejbetjening via Lysholm Allé, areal til regnvandsbassin
og arealer til støjskærme.

2.2 Lokalplanområdets placering og afgrænsning
Lokalplanområdet er placeret i Faxe Kommune i det vestlige Haslev ved Bækvej og Lys-
holm Allé (Figur 2-1).

Området har byzonestatus og er omfattet af kommuneplanramme H-B37 samt en mindre
del af kommuneplanramme H-E3 med en anvendelse, der er i overensstemmelse med
forslag til lokalplan.
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Lokalplanen omfatter 3 delområder.

Delområde 1 kan anvendes til helårsboliger som tæt-lav og etageboliger med tilhørende
fælleshus og friarealer samt reservation til støjskærme. Delområde 2 kan anvendes til
regnvandsbassin og rekreative arealer og delområde 3 kan anvendes til støjskærm og sti-
forbindelse.

Figur 2-1 Lokalplanområdets placering og afgrænsning.

Lokalplanen sætter rammerne for områdets anvendelse som boligområde med nødven-
dige anlæg til infrastruktur, støjafskærmning og håndtering af regnvand. Planen tillader
byggeri af op til 16.500 m2 boliger og fælleshus i en højde op til 8,5 m. Boligerne kan op-
føres som rækkehuse, sammenbyggede gårdhavehuse eller lave etageboliger.

Planen tillader, at der kan etableres støjværn med en højde op til 1,9 m ud mod Lysholm
Allé og Bækvej og op til 2,8 m i delområde 3 nord for boligområdet. Der er krav om, at
støjværn begrønnes.
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Planen udlægger princip for placering af fordelingsvej, boligveje, stier og parkeringsplad-
ser med krav til deres bredde og belægning.

Planen udlægger mindst 10 % af arealet til fælles opholdsareal, der skal udformes så de
er egnede til ophold og leg.

2.3 Vurdering af påvirkninger på miljøet
I Tabel 2-1 angives en sammenfatning af de vurderede miljøpåvirkninger.

Tabel 2-1 Samlet vurdering af påvirkninger under anlæg og drift.

Emne Anlægsfasen Driftsfasen

Natur, flora og fauna Ingen Ingen

Støj Ubetydelig Ubetydelig

Jord Mindre Ubetydelig

Grundvand Mindre Ingen

Natur, flora og fauna
Der vurderes ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af planter og dyr i lokalplanom-
rådet, hverken i Gillesbæk, i den økologiske forbindelse eller af særligt beskyttede arter.

Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder ved anlæg og
drift af lokalplanområdet.

Støj
Der vil være en lille støjpåvirkning i anlægsfasen, der ikke vurderes at medføre overskri-
delse af vejledende støjgrænser.

Med opførsel af støjværn på 1,9 m mod Lysholm Allé, 1,8 m mod Bækvej og 2,8 m mod
oplagsplads i byggemarked, vil Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligområder
være overholdt.

Jord 
Der er påvist jordforurening med olie og tungmetal i lokalplanområdet, kortlagt en kendt
jordforurening med olie og cellulosefortynder, og mistanke om jordforurening på resten af
hovedmatriklen (17dt).

Der skal udføres supplerende undersøgelser af jordforureningen, på grundlag af en be-
byggelsesplan, og på grundlag af resultaterne skal en endelig strategi for håndtering af
jordforurening besluttes.

I COWIs notat vurderer de, at ingen af de konstaterede forureninger kan udgøre en risiko
for indeluft, grundvand, den fremtidig arealanvendelse eller nærtliggende recipient. I for-
hold til indeluft og grundvand mangler resultaterne af de supplerende undersøgelser af de
to olieforureninger, da eventuelle fund af meget højere forekomst af olie kan ændre kon-
klusionen.
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I anlægsfasen skal håndtering af forurenet jord ske ansvarligt under miljøtilsyn, og jordflyt-
ninger skal anmeldes.

Grundvand
Der er mange interesser knyttet til grundvandet i området og beskyttelse af grundvandet
er et krav.

I anlægsfasen er der en lille risiko for påvirkning af grundvandet ved spild af drivmidler,
olie og lignende fra entreprenørmaskiner eller fra håndtering af stofferne. For at afværge
denne risiko kræves det at væsker og materialer, der kan påvirke grundvandet opbevares
uden for boringsnære beskyttelsesområder, og at maskiner uden for arbejdstid står uden
for boringsnære beskyttelsesområder.

I driftsfasen er der ikke en risiko for påvirkning af grundvandet, da boligområder ikke er en
trussel for grundvandet og da regnvandsbassin udføres med fast bund der sikrer mod
nedsivning.
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3 MILJØVURDERINGSPROCESSEN

3.1 Lovgivning og miljøvurdering
Miljøvurderingsloven1 har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til
integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og program-
mer og ved tilladelse af projekter.

Formålet med loven er således at fremme en bæredygtig udvikling, bl.a. ved at der gen-
nemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Formålet med miljøvurderingen er, at der under inddragelse af offentligheden tages hen-
syn til planers, programmers og projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingsloven implementerer EU’s VVM-direktiv og EU’s direktiv om vurdering af
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet i dansk lovgivning. I miljøvurde-
ringsloven er reglerne om miljøvurdering af planer og programmer skrevet sammen med
miljøvurdering af projekter.

Faxe Kommune er planmyndighed for lokalplanlægning samt for processen. Som en del
af myndighedsarbejdet har Faxe Kommune ansvar for udarbejdelse af miljøvurdering af
planforslag. Miljørapporten, der vurderer plangrundlaget, er udarbejdet, så den opfylder
kravene efter Miljøvurderingslovens § 12 stk. 1-4 og bilag 4.

3.2 Beskrivelse af samlet proces i forhold til miljørapport
Faxe Kommune har i perioden fra 19. juli til 11. august 2022 hørt berørte myndigheder om
afgrænsning af miljørapporten.

På baggrund af udkast til afgrænsningsnotat og de indkomne forslag i høringsfasen har
Faxe Kommune afgrænset indholdet i miljørapporten.

Miljørapporten skal i henhold til afgrænsningen beskrive og vurdere følgende forhold:

· Natur, fauna og flora

· Støj

· Jord

· Grundvand

Følgende emner skal ikke behandles i miljørapporten; energi, materielle goder, vibratio-
ner, støv, luft og klimatiske faktorer., kulturarv og arkæologi.

Planer, der kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning, kan kun vedtages, når der er udar-
bejdet miljørapport, og der er taget hensyn til vurderingerne i planforslagene, efter Miljø-
vurderingslovens § 13.

1 Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM)
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4 METODE
Miljøvurderingen er gennemført i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven og såle-
des, at den lever op til EU’s VVM-, Fugle- og Habitatdirektiver, Vandrammedirektivet og
det danske lov- og regelgrundlag. Vurderingerne af lokalplanens eventuelle virkninger
omfatter følgende faktorer og samspillet mellem dem:

· Mennesker, fauna og flora

· Jordbund, vand, luft, klima og landskab

· Materielle goder og kulturarv.

Miljøvurderingerne er gennemført ud fra situationen, når, det som planen giver mulighed
for, er etableret og er i drift. Lokalplan 500-97 giver mulighed for etablering af et boligom-
råde. Eventuelle kumulative effekter, effekter der sker uden for planområdet, men som er
forårsaget af implementering af de muligheder, plangrundlaget giver, er også medtaget i
miljøvurderingen af planen.

For alle fagemner beskrives de eksisterende forhold som baggrund (baseline) for at gen-
nemføre en miljøvurdering. De potentielle miljøpåvirkninger i anlægsfasen vil være relate-
ret til selve anlægsarbejdet og vil som udgangspunkt være af midlertidig karakter.

Virkningerne i driftsfasen kan deles op i virkninger, som skyldes tilstedeværelsen af bolig-
området, og virkninger, som skyldes afledte effekter. Inden for hvert fagområde er miljø-
vurderingen struktureret således, at de direkte konsekvenser af planen præsenteres først,
og dernæst præsenteres kumulative effekter af planen.

Miljøvurderingerne er foretaget på baggrund af en metodik, som sikrer, at vurdering af
miljøpåvirkningerne er baseret på specifikke termer for at øge gennemsigtigheden af de
udførte miljøvurderinger. Påvirkninger vil blive omtalt som væsentlige, moderate, mindre
og ubetydelige, og også opstillet i oversigtsskema, i henhold til nedenstående:

· Ingen/ubetydelig påvirkning: Lokalplan forventes ikke at have nogen påvirkning af mil-
jøet, eller påvirkningerne anses som så små, at der ikke skal tages højde for disse
ved gennemførelse af lokalplan.

· Mindre påvirkning: Lokalplan vil indebære en mindre påvirkning, som kan få begræn-
sede konsekvenser for det omgivende miljø. Der er ikke behov for afværgetiltag.

· Moderat påvirkning: Lokalplan vil indebære en moderat påvirkning, som kan få ikke
uvæsentlige konsekvenser for det omgivende miljø. Afværgetiltag vil blive indarbejdet
i lokalplan.

· Væsentlig påvirkning: Lokalplan vil indebære en væsentlig påvirkning, som vurderes
at få betydelige konsekvenser for det omgivende miljø. Muligheder for at ændre plan-
grundlaget og gennemføre afværgetiltag vil blive indarbejdet i planen.

Ved kortlægning af de eksisterende forhold er der indhentet eksisterende viden om de for-
skellige fagemner i et undersøgelsesområde, som er lig med det udpegede lokalplanom-
råde og tilstødende arealer.

Derudover er der for nogle fagemner defineret en påvirkningszone, der rækker ud over
undersøgelsesområdet, som f.eks. trafik og natur.
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5 LOKALPLAN 500-97 
I dette kapitel præsenteres hovedelementer i Lokalplan 500-97, herunder lokalplanens
formål og indhold.

5.1 Planens formål
Lokalplanen har til formål, at

· udlægge området til boligformål og tilhørende funktioner,

· sikre tilstrækkelige udendørs opholdsarealer

· vejbetjene området fra Lysholm Allé,

· fastlægge interne vej- og stiforløb,

· sikre areal til regnvandsbassin og støjværn

5.2 Lokalplanområdets placering og afgrænsning
Lokalplanområdet er placeret i Faxe Kommune i det vestlige Haslev ved Bækvej og Lys-
holm Allé (Figur 5-1).

Området har byzonestatus og er omfattet af kommuneplanramme H-B37 der udlægger
området til boligområde med en anvendelse der er i overensstemmelse med forslag til lo-
kalplan samt en mindre del af kommuneplanramme H-E3, der udlægger området til er-
hverv.

Lokalplanen omfatter 3 delområder.

Delområde 1 omfatter størstedelen af matrikel 17dt og 17dv Haslev By, Haslev kan an-
vendes til helårsboliger som tæt-lav og etageboliger med tilhørende fælleshus og friarea-
ler.

Delområde 2 omfatter mindre dele af matrikel 17dt og 17dv Haslev By, Haslev og kan an-
vendes til regnvandsbassin og rekreative arealer.

Delområde 3 omfatter matrikel 16lu og mindre dele af 16cz Haslev By, Haslev og kan an-
vendes til støjskærm og stiforbindelse.
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Figur 5-1 Planområdets afgrænsning og opdeling i delområder.

5.3 Planens indhold
Planen stiller krav til bebyggelsens omfang, placering og udseende, samt til veje, stier, re-
kreative friarealer, parkering og tekniske anlæg.

Miljørapporten indeholder vurdering af såvel de direkte konsekvenser som afledte konse-
kvenser af boligområdet.
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Områdets anvendelse

Lokalplanen sætter rammerne for områdets anvendelse som boligområde med nødven-
dige anlæg til infrastruktur, støjafskærmning og håndtering af regnvand.

Figur 5-2 Illustrationsplan af mulig udformning af bebyggelse og øvrige arealer.
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Bebyggelse

Planen tillader byggeri af op til 16.500 m2 boliger og fælleshus i en højde op til 8,5 m. Bo-
ligerne kan opføres som rækkehuse, sammenbyggede gårdhavehuse eller lave etageboli-
ger.Til facaderne kan bruges en bred vifte af materialer og synlige tagflader skal være ud-
ført i mørke tagsten, tagpap eller som grønne sedum-tage.

Øvrige arealer

Planen udlægger princip for placering af fordelingsvej, boligveje, stier og parkeringsplad-
ser med krav til deres bredde og belægning.

Planen udlægger mindst 10 % af arealet til fælles opholdsareal, der skal udformes så de
er egnede til ophold og leg.

Tekniske anlæg

Alle forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

Planen tillader, at der kan etableres et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af
regnvand og stilles krav til bassinets udformning og en udformning der sikrer mod nedsiv-
ning til grundvandet.

Planen tillader, at der kan etableres støjværn med en højde på op til 1,9 m ud mod Lys-
holm Allé og Bækvej og op til 2,8 m i delområde 3 nord for boligområdet. Der er krav om,
at støjværn begrønnes.

5.4 Alternativ
Da lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, er der ikke vurderet
mulige alternative placeringer af boliger. Projektudvikler har ikke fundet rimelige alternati-
ver til projektet beskrevet i lokalplanen og miljøvurderet i denne rapport.

5.5 0-alternativ
0-alternativ er en fortsat anvendelse af området som i dag, og vil derfor svare til beskrivel-
sen af forholdene under eksisterende forhold.
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6 PLANFORHOLD
De planmæssige bindinger i lokalplanområdet er beskrevet i Kommuneplan 2021 og i
vandområdeplanen findes planer for grundvand.

6.1 Metode og datagrundlag
Oplysninger om gældende planer er fundet på Plandata og i Miljøportalen.

6.2 Eksisterende forhold
Lokalplanen berører enkelte udpegninger i Kommuneplanen og vandområdeplanen, der
behandles i miljørapporten.

Støj

Den sydligste del af lokalplanområdet langs Lysholm Allé er udpeget som støjbelastet
areal. De udpegede støjbelastede arealer skal sikre, at der ikke planlægges for støjføl-
somme aktiviteter i støjbelastede områder eller der alternativt laves støjreducerende for-
anstaltninger. Det fremgår af kommuneplanens generelle rammer for emner og anven-
delse, at der i en lokalplan der udlægger støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse
skal fastsættes bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., der
sikrer, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes.

Grundvandsinteresser

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for ni-
tratfølsomt område og indsatsområde. En del af lokalplanområdet ligger desuden i bo-
ringsnært beskyttelsesområde (BNBO). BNBO er udpeget i henhold til pesticidstrategi
2017-2021 og er efterfølgende indarbejdet i vandforsyningsloven. BNBO skal primært be-
skytte vandindvindingsboringer mod erhvervsmæssig brug af pesticider, men indikerer et
område med særlig risiko for påvirkning af grundvandet.

Som udgangspunkt må der ikke etableres virksomhedstyper eller anlæg indenfor områder
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, der kan medføre en væsentlig
fare for forurening af grundvandet.

Økologisk forbindelse

I den nordligste del af området er udlagt økologisk forbindelse langs Gillesbæk.

De økologiske forbindelser skal sikres mod forringede livsbetingelser og spredningsmulig-
heder for arter, og må ikke overskæres, reduceres eller udsættes for indgreb, der forrin-
ger deres biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.

Gillesbæk er desuden omfattet af beskyttelse mod tilstandsændringer i henhold til natur-
beskyttelseslovens § 3.

6.3 Vurdering af påvirkning
Påvirkningen af planforhold vurderes samlet, da der ikke er forskel på, om en plan påvir-
kes i anlægsfasen eller driftsfasen.
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Støj

Forslag til lokalplan indeholder mulighed for opførelse af støjværn, så kommuneplanens
krav er opfyldt.

Støj i det planlagte boligområde er nærmere behandlet i denne miljørapports afsnit om
støj, hvor der redegøres for, at vejledende støjkrav kan overholdes.

Grundvandsinteresser

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boligområde og et regn-
vandsbassin. Lokalplanen er en realisering af den gældende kommuneplanramme og er
således ikke et nyt udlæg af arealet.

Boliger vurderes generelt ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af grundvandet,
men i anlægsfasen kan der forekomme uheld, der redegøres for i afsnit om grundvand.

Regnvandsbassin kan medføre en risiko for at regnvand fra veje siver ned til grundvan-
det. Risikoen for nedsivning vurderes i afsnit om grundvand.

Mindst mulig belastning af grundvandet sikres ved, at spildevand fra boligerne i lokalplan-
området skal afledes til offentlig kloak. Ligeledes sikres det at veje og parkeringsarealer i
området udføres med fast belægning, der har fald mod afløb, således at overfladevand,
der kan være forurenet, afledes via kloak til regnvandsbassin.

Økologisk forbindelse

I afsnit om natur, fauna og flora er der redegjort for den økologiske forbindelse i den nord-
lige ende af lokalplanområdet og for påvirkning af tilstanden i Gillesbæk.

6.4 0-alternativ
0-alternativet er en situation, hvor lokalplanen ikke gennemføres, og der er en uændret
arealanvendelse i området.
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7 NATUR, FAUNA OG FLORA
Der er ingen kendte naturinteresser i området, bortset fra det beskyttede vandløb Gilles-
bæk i den nordlige ende af lokalplanområdet og den udlagte økologiske forbindelse langs
Gillesbæk.

I dette afsnit beskrives de fortsatte muligheder for spredning af relevante dyre- og plante-
arter i økologisk forbindelse og træers eventuelle naturværdi som rastesteder eller lig-
nende.

7.1 Metode og datagrundlag
Beskrivelse og vurdering af naturforhold er baseret på besigtigelse af lokalplanområdet i
september 2022, viden om artsforekomster fra tilgængelige databaser (Arter.dk, Miljøpor-
talen) samt udpegning af økologisk forbindelse i kommuneplanen (Plansystemet.dk).

Lokalplanområdet er vurderet i forhold til egnede yngle- og rastesteder for bilag IV-arter.
Ældre træer er vurderet som levesteder for flagermus mm. og eventuelle andre fre-
dede/sjældne arter er noteret ved den generelle gennemgang af arealerne.

7.2 Eksisterende forhold

Lokalplanområdet

Planområdet anvendes i dag til erhvervsformål, der i dag drives ekstensivt i form af ”Det
Blå Marked” og lager.

De sydlige dele af området har karakter af ekstensiv have med træer, buske og græs,
herunder enkelte store birketræer. Birketræerne er sunde og har ikke hulheder, der kan
rumme rastende flagermus, spættehuller eller lignende.

På de øvrige sider af boligområdet er der langs trådhegnet om arealet plantet et tæt hegn
af selje-røn. Rønnetræerne er i god stand og uden hulheder.

De øvrige dele af området, der ikke er bebygget eller asfalteret, henligger uden pleje og
er totalt domineret af gyldenris samt lidt kæmpe bjørneklo, gråbynke og brombær.

Gillesbæk

Gillesbæk er kun vandførende i perioder og ved besigtigelsen var den østlige ende af
vandløbet tørt ( Figur 7-1), mens der i den vestlige ende var lidt stillestående vand.
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Figur 7-1 Gillesbæk i den østlige ende af lokalplanområdet, set mod øst.

Vandløbet er skygget af de høje brinker og vegetationen og der var ingen vandplanter el-
ler sumpplanter ved besigtigelsen.

Økologisk forbindelse

Lokalplanområdet er indhegnet med hegn med ca. 5 cm store masker hele vejen rundt,
men på nordsiden mod Gillesbæk er hegnet hullet eller manglende på delstrækninger.
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Figur 7-2 Økologisk forbindelse i den nordlige del af lokalplanområdet.

Nord for Gillesbæk er den økologiske forbindelse delvist indkørsel og personaleparkering
for naboejendommene mod nord. Mellem de befæstede arealer og vandløbet er der en
helt tæt bevoksning af gyldenris (Figur 7-3), der sås ingen veksler eller stier i den vestlige
del af området, men en trampesti i den østlige ende af området.

Kombinationen af hegn og tæt bevoksning gør det usandsynligt, at den økologiske forbin-
delse fungerer som spredningskorridor i dag. Dette understøttes af, at der ikke fandtes
dyrespor i vandløbet eller langs det.



22 (31)

41005496 BOLIGER VED BÆKVEJ OG LYSHOLM ALLÉ I HASLEV - MILJØRAPPORT

Figur 7-3 Areal nord for Gillesbæk tilvokset i gyldenris.

Bilag IV-arter, fredede arter, rødlistede arter

Der er ikke registreret forekomst af særligt beskyttede arter inden for lokalplanområdet.

Nærmeste forekomst af særligt beskyttede arter er springfrø og stor vandsalamander i
Haslev Orned, mere end 1,4 km nord for området og grøn mosaikguldsmed i to vandhul-
ler syd for jernbanen, mere end 800 m syd for området. Alle 3 arter er primært knyttet til
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vandhuller, hvor de yngler. Der er ikke vandhuller i planområdet i dag. Springfrø og stor
vandsalamander raster primært i skov, men vandrer ikke så langt, at de kan forventes at
forekomme rastende i området.

Ud fra gennemgang af luftfotos kan det afgøres, at træerne i lokalplanområdet er mindre
end 70 år gamle. Ved besigtigelse blev der ikke fundet hulheder, løs bark eller lignende,
der indikere potentiale som rastested for flagermus.

Natura 2000-områder

Natura 2000-området N161 Søer ved Bregentved og Gisselfeld ligger ca. 3 km sydøst for
lokalplanområdet og knap 4 km vest for lokalplanområdet ligger Natura 2000-område nr.
163 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen.

Behov for yderlige undersøgelser og oplysninger

Det vurderes, at de udførte undersøgelser af forekomst og potentielle levesteder giver et
tilstrækkeligt grundlag for at vurdere miljøpåvirkning af natur, planter og dyr, for lokalpla-
nen.

7.3 Vurdering af påvirkning i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der være en påvirkning af de arealer, hvor der etableres boligområde.

Gillesbæk

Der udføres ikke arbejder i eller umiddelbart op til Gillesbæk, bortset fra etablering af ud-
løb fra regnvandsbassin og to stibroer.

Vandløbet forventes ikke påvirket, da arbejderne er begrænsede og udløb og stibroer kan
etableres uden væsentlige indgreb i vandløbet. Etablering af udløb og stibroer vil desuden
være reguleret af en tilladelse i henhold til vandløbsloven.

Økologisk forbindelse

Da den økologiske forbindelse inde på boligområdet ikke har nogen funktion i dag, og
langs vandløbet begrænset funktion i dag, vurderes anlægsarbejder i en del af forbindel-
sen ikke at påvirke forbindelsens funktion som spredningsvej for planter og dyr.

Bilag IV-arter, fredede arter, rødlistede arter

Da der ikke er egnede levesteder, rastesteder eller ynglesteder for særligt beskyttede ar-
ter, og da der er stor afstand til kendte forekomster af disse arter, vurderes planen ikke at
påvirke særligt beskyttede arter.

Natura 2000-områder

Det vurderes, at planlægning for boligområdet ikke vil påvirke Natura 2000-området N161
Søer ved Bregentved og Gisselfeld, der ligger ca. 3 km sydøst for lokalplanområdet eller
Natura 2000-område nr. 163 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen, der ligger
knap 4 km vest for lokalplanområdet, væsentligt på grund af afstanden til dem og karakte-
ren af påvirkninger.

Lokalplanen vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper og arter på
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udpegningsgrundlaget.

7.4 Vurdering af påvirkning i driftsfasen
I driftsfasen vil boligområdet have begrænset påvirkning af naturen, og der kan være po-
sitive påvirkninger, da der etableres regnvandsbassin og rekreative områder.

Gillesbæk

I driftsfasen vil Gillesbæk blive tilført renset og forsinket regnvand fra de befæstede area-
ler i området. Da der er begrænset trafik i området og da der anlægges regnvandsbassin,
forventes vandkvaliteten af det udledte vand at være god. Øget tilledning af renset vand
vurderes at medføre en begrænset positiv påvirkning af tilstanden i Gillesbæk.

Økologisk forbindelse

Da den økologiske forbindelse har ingen eller begrænset funktion i dag, vurderes et bolig-
område med støjværn ikke at påvirke forbindelsens funktion som spredningsvej for plan-
ter og dyr.

Bilag IV-arter, fredede arter, rødlistede arter

Da der ikke er egnede levesteder, rastesteder eller ynglesteder for særligt beskyttede ar-
ter, og da der er stor afstand til kendte forekomster af disse arter, vurderes planen ikke at
påvirke særligt beskyttede arter.

Natura 2000-områder

Eneste mulige potentielle påvirkning i driftsfasen er fra udledning af renset regnvand, der
løber til Suså godt 4 km nedstrøms lokalplanområdet. Da kvaliteten af regnvandet forven-
tes at være god, vil udledningen ikke medføre en påvirkning af Natura 2000-område nr.
163 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen.

Lokalplanen vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget.

7.5 Kumulative virkninger
Der er ikke andre planer i området, der vil have påvirkning af plante- og dyrelivet, som
kan kumulere med denne lokalplan.

7.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning
Da der ikke er en påvirkning af naturværdier, er der ikke behov for afværgeforanstaltnin-
ger eller overvågning.

7.7 Sammenfatning
Der vurderes ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af planter og dyr i lokalplanom-
rådet, hverken i Gillesbæk, i den økologiske forbindelse eller af særligt beskyttede arter.

Der vurderes ikke at være en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder ved anlæg og
drift af lokalplanområdet.



25 (31)

41005496 BOLIGER VED BÆKVEJ OG LYSHOLM ALLÉ I HASLEV - MILJØRAPPORT

8 STØJ 
Lokalplanområdet ligger i bymæssig bebyggelse og er påvirket af støj fra veje og erhverv.

Støj fra planområdet forekommer i begrænset omfang i anlægsfasen, og vurderes ikke at
udgøre en gene når retningslinjer for særligt støjende arbejder overholdes. I driftsfasen vil
der ikke være en væsentlig støjpåvirkning fra området.

8.1 Metode og datagrundlag
Dette afsnit om støj er baseret på støjberegninger udført for projektudvikler af 103 Rådgi-
vende Ingeniører i to notater (bilag 4 og 5). I beregningerne indgår trafikmængder, ha-
stigheder, andelen af tung trafik samt støjkilder og driftstid i de tilgrænsende erhvervsom-
råder. I notaterne undersøges omfang af støjværn nødvendigt for at overholde Miljøstyrel-
sens vejledende støjkrav for boliger.

8.2 Eksisterende forhold
I kommuneplanen er de sydligste dele af lokalplanområdet udlagt som støjbelastede are-
aler på grund af støj fra trafikken på Lysholm Allé.

Støjberegninger har desuden vist, at støj fra Bækvej og fra aktiviteter i erhvervsområder i
dag medfører overskridelse af de vejledende støjgrænser i lokalplanområdet.

8.3 Vurdering af påvirkning i anlægsfasen
Byggeri af boligerne vil give en støjpåvirkning, specielt i perioder med tilkørsel af materia-
ler, gravning og støbning. Det vurderes at den samlede støjpåvirkning vil være sammen-
lignelig med støjpåvirkningen fra tung trafik.

Der udføres ikke støjende arbejder udenfor almindelig arbejdstid på hverdage, så alle
støjkrav vurderes at kunne overholdes.

8.4 Vurdering af påvirkning i driftsfasen
For vejtrafikstøj er der beregnet for støj på facaden, der med støjværn kan overholde en
værdi på under 58,0 dB Lden, svarende til overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdi.

De mest støjbelastede udendørs opholdspunkter i den sydligste del af planområdet er be-
regnet til at ligge mellem Lden 53,1 dB og 57,7 dB, hvilket også overholder Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj.

For ekstern støj fra erhvervsvirksomheder er det beregnet, at støjkrav for boligbebyggelse
henholdsvis om dagen på hverdage, lørdage og søndage samt aften og nat kan overhol-
des med støjværn.

Støjberegningerne viser, at der er behov for 1,9 m høje støjværn mod Lysholm Allé og
Bækvej, mens der på et længere stræk langs områdets nordlige afgrænsning er behov for
et 2,8 m højt støjværn. Støjværn skal være udført med støjabsorberende materiale på
den ene side og slutte tæt til terræn.

8.5 Kumulative virkninger
Der er ingen planlagte aktiviteter, der giver anledning til kumulative virkninger.
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8.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning
Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger, end de der alle-
rede er indarbejdet i lokalplanen.

8.7 Sammenfatning
Der vil være en lille støjpåvirkning i anlægsfasen, der ikke vurderes at medføre overskri-
delse af vejledende støjgrænser.

Med opførelse af støjværn på 1,9 m mod Lysholm Allé, 1,8 m mod Bækvej og 2,8 m mod
skel i nord, vil Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligområder være overholdt.

9 JORD
Der er kendskab til forekomst af forurenet jord i lokalplanområdet i form af en kortlagt
jordforurening (V2) og hele lokalplanområdet er desuden områdeklassificeret. Hele ho-
vedmatriklen (17dt Haslev By, Haslev) er desuden omfattet af kortlægning som mistænkt
jordforurenet (V1).

Lokalplanområdet er derfor blevet undersøgt for jordforurening af projektudvikler.

9.1 Metode og datagrundlag
Data er baseret på oplysninger fra Region Sjælland (bilag 3) og undersøgelser udført af
COWI for projektudvikler. COWI´s undersøgelser har omfattet udtagning og analyse af
jordprøver fra boringer, vandprøver fra boringer og poreluft under eksisterende bygninger
(bilag 2).

9.2 Eksisterende forhold
I lokalplanområdet er kortlagt en ca. 750 m2 stor jordforurening (V2) (Figur 9-1) og hele
lokalplanområdet er områdeklassificeret. Region Sjælland har desuden kortlagt hele ma-
trikel 17dtpå vidensniveau 1, som mistænkt forurenet på baggrund af tidligere aktiviteter i
form af møbelfabrik.

Tidligere undersøgelser har vist forekomst af alifatiske kulbrinter, olie og xylen (Region
Sjælland, jordforureningsattest), hvilket er baggrunden for registrering af jordforurening på
vidensniveau 2. Region Sjælland har siden konkretiseret oplysninger i jordforureningsat-
test med at der i 2001 blev fundet olieprodukter og cellulosefortynder (butylacetat) på det
V2 kortlagte areal, og at det i 2001 ikke blev vurderet, at forureningen udgjorde en risiko
for grundvandet (bilag 3).

I forbindelse med Region Sjællands afgørelse om V1-kortlægning, har regionen vurderet,
at udstrækningen af V2-kortlægningen skal fastholdes og at den udgør en risiko for
grundvandet og det nærliggende vandløb. Regionen har desuden vurderet, at der på bag-
grund af de tidligere aktiviteter på arealet er mistanke om jordforurening på andre dele af
matriklen (bilag 3).

Projektudviklers nye undersøgelser er ikke indgået i grundlaget for Region Sjællands af-
gørelse.
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Figur 9-1 Kortlagt jordforurening på vidensniveau 2 (rød markering).

De nye undersøgelser har omfattet undersøgelse af jord, vand og poreluft for kulbrinter,
PAH, tungmetaller, klorede opløsningsmidler, phenoler og BTEX.

Undersøgelser af forurenet jord for kulbrinter og PAH viste spor af kulbrinter i 3 prøver og
spor af PAH i 13 prøver. Der blev udtaget 45 prøver. Alle analyser overholder Miljøstyrel-
sens jordkvalitetskriterier.

Undersøgelse for tungmetaller i 45 prøver viste 2 prøver der overskred Miljøstyrelsens
jordkvalitetskriterier for cadmium og nikkel. Indholdet af cadmium og nikkel svarer til let-
tere forurenet jord.

Der fandtes ikke klorede opløsningsmidler, nedbrydningsprodukter heraf eller phenoler.

Undersøgelse af vand fra boringer overskred Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier
for kulbrinte (olier) i 3 boringer og en meget lille overskridelse for phenol i en 4. boring.

Undersøgelse af poreluftprøver viste overskridelse af miljøstyrelsens afdampningskriterier
for benzen i 22 prøver og kulbrinter i 16 prøver.

9.3 Vurderinger af påvirkning i anlægsfasen
I anlægsfasen vil anlægsarbejderne medføre håndtering af forurenet jord. Jorden skal
håndteres ansvarligt under miljøtilsyn og jordflytninger skal anmeldes.

Det er endnu ikke valgt om jordforureninger oprenses helt eller delvist, og der skal udfø-
res supplerende undersøgelser for at fastlægge strategien.

Der skal udføres supplerende undersøgelser af de konstaterede forureninger på bag-
grund af det konkrete bebyggelsesprojekt, så forurening under huse og på rekreative ude-
arealer kan afgrænses og videre håndtering besluttes. Disse undersøgelser skal omfatte
en enkelt forurening med nikkel, to olieforureninger og en mere generel undersøgelse af
de ubefæstede arealer.

I COWIs notat vurderer de, at den konstaterede forurening ikke kan udgøre en risiko for
grundvandsressourcen i området, men at der er behov for supplerende undersøgelser, så
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der opnås et robust grundlag for at vurdere, hvorvidt forureningerne kan udgøre en risiko
for de nærtliggende vandforsyningsboringer. Hvis de supplerende undersøgelser viser, at
olieforureningerne udgør en risiko for grundvandet, skal risikoen afværges, eller det skal
sikres, at det planlagte byggeri ikke forhindrer eller fordyrer en senere indsats mod oliefor-
ureningen.

Hvis jordforureninger ikke oprenses fuldstændigt, skal der opnås tilladelse til ændret an-
vendelse af arealet i henhold til jordforureningsloven.

Da metoder til håndtering af forurenet jord er velkendte, og da området er godt reguleret,
vurderes håndteringen af forurenet jord som en mindre miljøpåvirkning. Ved en oprens-
ning opnås desuden en positiv miljøpåvirkning, da den forurenede jord afleveres hos god-
kendt jordmodtager, der kan håndtere jorden sikkert og i mange tilfælde rense jorden.

9.4 Vurderinger af påvirkning i driftsfasen
I COWIs notat vurderer de, at ingen af de konstaterede forureninger kan udgøre en risiko
for indeluft, grundvand, den fremtidig arealanvendelse eller nærtliggende recipient. I for-
hold til indeluft og grundvand mangler resultaterne af den kommende afgrænsning af de
to olieforureninger dog at blive taget i betragtning.

9.5 Kumulative virkninger
Der er ingen planlagte aktiviteter, der giver anledning til kumulative virkninger.

9.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning
I anlægsfasen skal håndtering af forurenet jord ske ansvarligt under miljøtilsyn, og jordflyt-
ninger skal anmeldes.

Der skal udføres supplerende undersøgelser af jordforurening efter en samlet plan, der
skal godkendes af kommunen.

9.7 Sammenfatning
Der er påvist jordforurening med olie og tungmetal i lokalplanområdet.

Der skal udføres supplerende undersøgelser af jordforureningen, på grundlag af en be-
byggelsesplan, og på grundlag af resultaterne skal en endelig strategi for håndtering af
jordforurening besluttes.

I COWIs notat vurderer de, at ingen af de konstaterede forureninger kan udgøre en risiko
for indeluft, grundvand, den fremtidig arealanvendelse eller nærtliggende recipient. I for-
hold til indeluft og grundvand mangler resultaterne af de supplerende undersøgelser af de
to olieforureninger, da eventuelle fund af meget højere forekomst af olie kan ændre kon-
klusionen.

I anlægsfasen skal håndtering af forurenet jord ske ansvarligt under miljøtilsyn, og jordflyt-
ninger skal anmeldes.
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10 GRUNDVAND
Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor ni-
tratfølsomt område og indsatsområde. En del af ejendommen ligger desuden i borings-
nært beskyttelsesområde. Boligområder medfører ikke en risiko for forurening af grund-
vandet, men i anlægsfasen kan spild medføre en risiko for forurening af grundvandet.

Risiko for forurening af grundvand fra jordforurening er beskrevet i afsnit om jord.

I dette afsnit beskrives og vurderes risiko for spild i anlægsfasen.

10.1 Metode og datagrundlag
De eksisterende grundvandsforhold er beskrevet på baggrund af udpegninger og data i
Miljøgis og Miljøportalen. Risiko for forurening i anlægsfasen er baseret på de forventede
aktiviteter i anlægsfasen.

10.2 Eksisterende forhold
Hele lokalplanområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD), hvor grundvandet skal beskyttes som kilde til nuværende og kommende drikke-
vandsforsyning.

Figur 10-1 Boringsnære beskyttelsesområder i lokalplanområdet (Miljøportalen).

Lokalplanområdet ligger i nitratfølsomt indvindingsområde, der er et område kortlagt af
staten som særligt følsomt for forurening med nitrat, og i indsatsområde, der er udpeget
på baggrund af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af
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grundvandet. Faxe Kommune har endnu ikke udarbejdet en indsatsplan for grundvands-
beskyttelse i dette område.

Lokalplanområdet ligger i indvindingsoplandet til Faxe Forsynings vandindvinding i Haslev
(Bækvej).

Der er kortlagt to boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), der delvist ligger i lokalplan-
området. BNBO er områder tæt på almene vandforsyningsboringer, der ønskes beskyttet
mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, da en væsentlig del af grundvandsdannel-
sen foregår i dette område.

10.3 Vurdering af påvirkning i anlægsfasen
I anlægsfasen vil der være arbejder med store maskiner i området, der medfører en risiko
for spild af olie, drivmidler og lignende.

Drivmidler og olie skal i henhold til gældende regler opbevares i tanke med spildbakke el-
ler lignede foranstaltning, der sikrer mod udsivning og spild på jorden.

Maskiner som gravemaskiner har ofte et hydraulisk system med en relativt stor mængde
olie, der er under tryk når maskinen arbejder. Ved brud på det hydrauliske system er der
derfor risiko for spild af olie på jorden. Ved et brud vil spild blive opdaget med det samme
og væsentlig miljøpåvirkning kan undgås ved opsamling og oprensning. Ved utætheder i
det hydrauliske system vil mindre spild forekomme. Risikoen for spild af hydraulikolie vur-
deres at være begrænset, men da en påvirkning af grundvandet er nem at afværge ved
afstand til BNBO, er dette inddraget i afværgeforanstaltninger som en anbefaling.

10.4 Vurdering af påvirkning i driftsfasen
Et boligområde med regnvandsbassin med tæt bund medfører ikke en risiko for grund-
vandet.

10.5 Kumulative virkninger
Der er ingen planlagte aktiviteter, der giver anledning til kumulative virkninger.

10.6 Afværgeforanstaltninger og overvågning
Oplag af drivmidler, olier og andre væsker og materialer, der kan have en negativ effekt
på grundvandet, hvis det spildes, skal opbevares uden for BNBO.

Maskiner skal stå uden for BNBO uden for almindelig arbejdstid.

10.7 Sammenfatning
Der er mange interesser knyttet til grundvandet i området, og beskyttelse af grundvandet
er et krav.

I anlægsfasen er der en lille risiko for påvirkning af grundvandet ved spild af drivmidler,
olie og lignende fra entreprenørmaskiner eller fra håndtering af stofferne. For at afværge
denne risiko kræves det, at væsker og materialer, der kan påvirke grundvandet opbeva-
res uden for boringsnære beskyttelsesområder, og at maskiner uden for arbejdstid står
uden for boringsnære beskyttelsesområder.

I driftsfasen er der ikke en risiko for påvirkning af grundvandet, da boligområder ikke er en
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trussel for grundvandet, og da regnvandsbassin udføres med bund, der sikrer mod ned-
sivning.

11 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER OG OVERVÅGNING
I dette afsnit opsummeres de afværgeforanstaltninger, der er fremkommet under vurderin-
gen af implementering af lokalplanen for henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen.

11.1 Anlægsfasen
Der er ikke fundet behov for at afværge miljøpåvirkning af natur og støj, udover hvad der
allerede er indarbejdet i planen.

I anlægsfasen skal håndtering af forurenet jord ske ansvarligt under miljøtilsyn, og jordflyt-
ninger skal anmeldes.

Der skal udføres supplerende undersøgelser af jordforurening efter en samlet plan, der
skal godkendes af kommunen.

Det anbefales, at oplag af drivmidler, olier og andre væsker og materialer, der kan have
en negativ effekt på grundvandet, hvis det spildes, skal opbevares uden for BNBO, og at
maskiner skal stå uden for BNBO uden for almindelig arbejdstid.

11.2 Driftsfasen
Der er ikke fundet behov for at afværge miljøpåvirkning af natur, støj, jord eller grund-
vand.

11.3 Overvågning
Der er ikke fundet forhold, der kræver overvågning under anlæg og drift.

12 KUMULATIVE EFFEKTER
Der er ikke andre planer, der vil have påvirkning af miljøforholdene i denne del af Haslev,
der kan kumulere med de aktiviteter, som plangrundlaget giver mulighed for.

13 MANGLER VED MILJØRAPPORTEN
Der er ikke identificeret væsentlige mangler i grundlaget for miljørapporten. De tilgænge-
lige data vurderes tilstrækkelige til at vurdere miljøpåvirkningen af lokalplanen fyldestgø-
rende.
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