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Ansøgning om dispensation til etablering af en genbrugsstation inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen til Gravhøjen Sneglehøj
Gladsaxe Kommunes genbrugsstation søger om dispensation fra NBL §18 til at etablere ny genbrugsstation inden for beskyttelseslinjen til Gravhøjen Sneglehøj.
Gladsaxe Kommune er en fuldt udbygget kommune og det er ikke muligt at finde et egnet
areal, hvor vi kan etablere en genbrugsstation, der kan leve op til de lovmæssige krav om sortering af affald. Gladsaxe Genbrugsstation modtager årligt mellem 26.000- 31.000 tons affald
og på grund af manglende pladskapacitet, er vi nødsaget til i weekender og spidsbelastningsperioder, at blandet affaldet. Det betyder, at vi er den genbrugsstation ud af i alt 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings området, der har den dårligste sortering og vi kan ikke leve op til kravene fastsat i den Nationale Ressourcestrategi og til kraven i Gladsaxe Kommunes ressourcestrategi. Gladsaxe Genbrugsstation kan heller ikke leve op til affaldsbekendtgørelsens krav om
at sikre, at der løbende er kapacitet til rådighed for virksomhederne på kommunens genbrugsstation, da vi perioder er nød til at lukke genbrugsstationen i den normale åbningstid, fordi vi
ikke har plads til affaldet.
Gladsaxe Genbrugsstation har i en årrække været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og
Kroppedal Museum om etableringen af en ny genbrugsstation, som strækker sig op på området ved gravhøjen Sneglehøj. Gladsaxe Genbrugsstation har med udgangspunkt i dialogen med
Slots.- og Kulturstyrelsen og Kroppedal Museum udearbejdet en lokalplan, en VVM redegørelse
og nu et byggeprogram for en ny genbrugsstation. Dokumenterne med baggrund for projektet
og selve projektbeskrivelsen er vedlagt.
Programmet tilgodeser de krav som Slots- og Kulturstyrelsen og Kroppedal Museum har stillet
blandt andet ved at containere og lastbiler skal være i et nedgravet område, så de ikke er synlige fra motorvejen. Bygninger placeres på det område, hvor der i forvejen er en genbrugsstation og området ved bygningerne vil få et grønt udtryk, ligesom en dele af bygningerne vil få et
grønt tag. Der er i programmet fokus på at genbrugsstationen får et så grønt udtryk som muligt.
Gladsaxe Genbrugsstation vil påtage sig opgaven med at pleje og sikre gravhøjen og gravhøjsområdet ud fra nærmere fastsatte kriterier udstukket af den rette myndighed.
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Hvis I har spørgsmål til dispensations ansøgningen, ønsker yderligere oplysninger eller et møde
står jeg til jeres disposition.

Med venlig hilsen

Lenette Møller Jensen
Cand.techn.soc.
Direkte e-mail: tmflje@gladsaxe.dk
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