28/2-2014
Andelsboligforeningen, Morelhaven III i Torstorp fremsender hermed høringssvar
ifm. Kommuneplan 2014:
Andelsboligforeningen ser med bekymring på forslag om planlægning af/evt. opførelse
af større vindmølle ved Transportcentret.
Ved undersøgelse af lokaliseringsmuligheder har COWI i en indledende overordnet
screening peget på 2 lokaliteter, der kan undersøges nærmere
- Et område i Transportcentret
samt
et område ved Hedeland.
Kommunens administration indstiller, at grundejeren (Copenhagen Markets)
orienteres om undersøgelsen, og spørges om der er interesse for planlægning for 1
(større) vindmølle i området.
I bekræftende fald kan planlægningen indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2014,
som baggrund for en dialog med øvrige grundejere i området.
Arealer, der umiddelbart støder op til evt. vindmølle, er udlagt til erhverv inden for
transport, produktion og lager.
I området, der støder op til Transportcentret er der allerede opført flere boligområder i
form af almennyttige boliger, parcelhuse, andelsboliger m.m.
Udbygning af Høje-Taastrup C byder formentlig også på opførelse af flere boliger i
området.
De 57 boliger, der hører til Andelsboligforeningen Morelhaven III, ligger relativt tæt
ved arealet, hvor vindmølle evt. kan opføres.
Foreningen vurderer, at opførelse af en vindmølle ved Transportcentret får en skadelig
virkning for hele området - både erhverv men ikke midst boligområder.
Ved opførelser af vindmølle vil området påføres gener i form af støj og evt. andre
miljømæssige påvirkninger af natur og mennesker, der bor i nærtliggende boliger i
området.
En vindmølle vil dominere området omkring Transportcentret og Høje-Taastrup C og
vil dermed forringe det visuelle billede af og fra Høje-Taastrup C.
Foreningen vurderer endvidere, at hvis vindmølle opføres ved Transportcentret, må vi
forvente, at området vil blive betragtet som et ringe attraktivt boligområde.
Andelsboligforeningen Morelhaven III vil hermed bede Byrådet om – ifm vedtagelser

af Kommuneplan 2014 - på ny at vurdere indstilling om opførelse af vindmølle ved
Transportcentret - alternativt finde anden placeringsmulighed end ved
Transportcentret.
Andelsboligforeningen Morelhaven III vil samtidig udtrykke bekymring over, at der i
kommuneplanen indgår forslag om reservation af et areal til opførelse af en letbane
tæt på boligområdet. Opførelsen af en letbane vil påføre området gener i form af støj,
og vil, når der samtidig stilles forslag om at det kan blive muligt a opføre en vindmølle
tæt på samme boligområde, påføre området en væsentlig forøgelse at støjgener og vil
formodentlig også øge faren for, at området vil blive betragtet som e mindre attraktivt
boligområde.
Andelsboligforeningen Morelhaven III vil derfor bede Byrådet om - ifm. Vedtagelsen a
Kommuneplan 2014 – på ny at vurdere indstillingen om, at der reserveres et areal til
en letbane, så tæt på boligområdet.
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