Økonomiudvalget 22-09-2020

Punkt 17: Fornyelse af VVM-tilladelse og
udledningstilladelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt
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Beslutning

Tiltrådt.
Sagsfremstilling

Baggrund
Gladsaxe og Herlev Kommuner meddelte 13. december 2017
Novafos og HOFOR VVM- lladelse og udlednings lladelse l
Kagsåparkens Regnvandsprojekt. I den sammenhæng blev den
øverste del af vandløbet Kagsåen, en strækning på ca. 2,5 km,
optaget i Gladsaxe og Herlev kommuners spildevandsplaner som et
spildevandsteknisk anlæg, så rammen for udførelse af Kagåparkens
Regnvandsprojekt er l stede. Sagen blev behandlet i Byrådet
29.11.2017, punkt 117.
Begge lladelser udløber, såfremt anlægsarbejdet ikke er igangsat
inden 3 år.
I forbindelse med anlæg af Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal der
anvendes en del af de samme adgangsveje l jordkørsel, som
Hovedstadens Letbane skal bruge. Da opstart af letbaneprojektet er
blevet væsentligt forsinket, har det ikke været muligt at igangsæ e
arbejdet med Kagsåparkens Regnvandsprojekt inden VVM- lladelse
og udlednings lladelse udløber. Ansøgere, Novafos og HOFOR har
derfor søgt om fornyelse af både VVM -og udlednings lladelse i
henholdsvis Gladsaxe og Herlev Kommune. Fornyelse af
udlednings lladelsen udmøntes i et llæg l den dligere lladelse.
Sagsbehandling af VVM- lladelse er forankret i Gladsaxe Kommune

og sagsbehandling af udlednings lladelse er forankret i Herlev
Kommune.
Fornyelse af lladelse
De gældende lladelser udløber 13. december 2020, og der er ingen
udsigt l, at projektet kan igangsæ es inden da. Fornyelse af VVMlladelsen og llæg l udlednings lladelsen kan gives, med de
oprindeligt s llede vilkår, hvis vurderingsgrundlaget ikke har ændret
sig væsentligt – dvs. hvis plangrundlag stadig er gældende, hvis VVMredegørelse stadig er dækkende og der ikke er væsentligt ændrede
forudsætninger for projektet.
By- og Miljøforvaltningen vurderer, i samarbejde med Herlev
Kommune, at der ikke er væsentligt ændrede forudsætninger, og at
der kan meddeles en fornyet VVM- lladelse og llæg l
udlednings lladelse l projektet.
Fornyet VVM- lladelse og llæg l udlednings lladelse er vedlagt
som bilag 1 og 2.
Sagen er også forelagt Traﬁk- og Teknikudvalget 07.09.2020, punkt 4,
med henblik på kommentarer l Økonomiudvalget.
Sagen behandles desuden parallelt af de poli ske udvalg i Herlev
Kommune.
Når sagen er endeligt poli sk vedtaget i Gladsaxe og Herlev
kommuner 7. oktober 2020, oﬀentliggøres lladelser og afgørelser
umiddelbart e er med 4 ugers klagefrist.
Miljøudvalget inds ller,
1. at der gives fornyet VVM- lladelse l at gennemføre Kagsåparkens
Regnvandsprojekt, og
2. at der meddeles llæg l udlednings lladelse l Kagåparkens
Regnvandsprojekt.

Relateret behandling
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Bilag
Bilag 1: Bilag 1: Fornyelse af VVM-tilladelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt
Bilag 2: Bilag 2: Tillæg til Udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg

