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Tillæg til ”Tilladelse til udledning fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg”
af 13. december 2017 med ændrede tidsfrister
Gladsaxe og Herlev kommuner meddeler hermed tillæg til ”Tilladelse til udledning
fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg” af 13. december 2017 med journalnr. 1632016-17141. Tillægget omhandler alene ændrede tidsfrister for anlæg af
Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Tillægget meddeles i henhold til § 28, stk. 11 i
miljøbeskyttelsesloven.
Gladsaxe og Herlev kommuner fastsætter hermed at:


Anlæg af Kagsåparkens Regnvandsanlæg skal være påbegyndt senest den
31. december 2023, og de færdige anlæg skal være sat i drift senest den 31.
december 2027.

Bortset fra de ændrede tidsfrister gælder Udledningstilladelse fra Kagsåparkens
Regnvandsanlæg til Kagså af 13. december 2017 fortsat uændret, inklusiv alle
tilladelsens vilkår.
Udledningstilladelsen af 13. december 2017 er bilag 1 til denne afgørelse.
Baggrund
Gladsaxe og Herlev kommuner gav den 13. december 2017 forsyningsselskaberne
Gladsaxe Spildevand A/S (nu Novafos Spildevand Gladsaxe A/S) og HOFOR
Spildevand Herlev A/S tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt
overløb af opblandet spildevand fra fælleskloak fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg
til vandløbet Kagså.
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Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019
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Kagsåparken med den tidligere vandløbsstrækning af Kagså blev ved
spildevandsplantillæg statusændret til spildevandsteknisk anlæg med virkning fra
den 7. juni 2018. Udnyttelse af udledningstilladelsen blev derved påbegyndt.
Udledningen fra Kagsåparken til Kagså er i kommunernes spildevandsplaner og i
PULS navngivet U39A for separatkloakeret regnvand og U39B for overløb af
fælleskloakvand. Opdelingen i U39A og U39B er alene administrativ for at kunne
beregne og administrere udledning af de 2 spildevandstyper. Fysisk er det én og
samme udledning i samme udledningspunkt med sammenblandede
spildevandstyper.
I udledningstilladelsen af 13. december 2017 står, at: ”Tilladelsen bortfalder såfremt
anlægsfasen for Kagsåparkens Regnvandsanlæg ikke er påbegyndt inden den 31.
december 2020 og anlæggene er sat i drift inden den 31. december 2026.”
Ansøgning
Forsyningsselskaberne Novafos Spildevand Gladsaxe A/S og HOFOR Spildevand
Herlev A/S har den 27. marts 2020 ansøgt Gladsaxe og Herlev kommuner om
forlængelse af tidsfristerne i Udledningstilladelse fra Kagsåparkens
Regnvandsanlæg til Kagså af den 13. december 2017.
Forsyningsselskaberne oplyser, at det har vist sig ikke muligt at igangsætte anlæg af
Kagsåparkens Regnvandsanlæg inden for tidsfristen. Jordkørsler fra projektet kan
ikke foregå samtidig med jordkørsler fra anlægget af Hovedstadens Letbane, da
begge projekter skal benytte Ring 3 som adgangsvej. I og med anlægget af
Hovedstadens Letbane er blevet forsinket, har det derfor ikke været muligt at
igangsætte Kagsåparkens Regnvandsprojekt.
Forsyningsselskaberne har oplyst, at projektet for Kagsåparkens Regnvandsanlæg
derudover er uændret.
Forsyningsselskaberne har desuden oplyst, at Kagsåparkens Regnvandsanlæg er
under detailplanlægning, så anlæggene er klar til at blive etableret, når det er muligt
i forhold til Hovedstadens Letbane.
Lovgivning
Tilladelsen til udledning fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså af 13.
december 2017 er givet af Gladsaxe og Herlev kommuner i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1. Tillægget med de ændrede tidsfrister meddeles
ligeledes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.
Begge kommuner er tilladelsesmyndighed, da udledningspunktet fra Kagsåparkens
Regnvandsanlæg samt recipienten Kagså ligger på kommunegrænsen mellem
kommunerne. Dette tillæg er udarbejdet og godkendt af begge kommuner i
samarbejde.
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for udledningen, jf. miljøbeskyttelseslovens §
66, stk. 4.
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Beskrivelse af projektet
For beskrivelse af projektet Kagsåparkens Regnvandsanlæg samt oversigtskort
henvises til udledningstilladelsen af den 13. december 2017 med bilag, se bilag 1.
Kommunernes bemærkninger
Gladsaxe og Herlev kommuner er bekendt med, at det ikke har været muligt for
forsyningsselskaberne at finde egnet adgangsvej for arbejdskørsel af de store
mængder materialer til/fra Kagsåparken, da projektområdet er klemt inde mellem
villakvarterer og motorvej. Eneste brugbare adgangsvej fra størstedelen af området
har vist sig at være til/fra Ring 3, som i perioden 2019-2023 er udfordret af anlæg af
Hovedstadens Letbane. Af hensyn til trafikafviklingen er det først muligt at få lov
til arbejdskørsel til/fra Ring 3 efter forventet afslutning af letbanearbejderne på den
del af Ring 3 i 2023.
Kommunerne bemærker desuden, at udledningstilladelsen af den 13. december
2017 blev givet under forudsætning af, at der inden det nye anlæg sættes i drift, er
skabt hydraulisk kapacitet i Kagså til udledningerne ved såvel hverdagsregn (T<5)
som ved ekstremregn (T<100). Forsyningsselskaberne blev derfor pålagt at deltage i
samarbejde med kommunerne om at sikre kapacitet i Kagså til udledningerne. Som
følge heraf er der siden 2017 igangsat følgende projekter:
 Etablering af kapacitet til hverdagsregn i Kagså ved Kagsmosen, hvor der
sikres hydraulisk kapacitet til en 5 års-regn (T5) uden miljøpåvirkning af
Kagsmosen. Projektet er under miljøscreening og forventes herefter
realiseret. Projektet udføres af HOFOR og Novafos i samarbejde med
Gladsaxe, Københavns, Rødovre og Herlev kommuner.
 Etablering af hydraulisk kapacitet i Kagså og Kagsmosen til en 100-årsregn
(T100) ved udvidelse af vandløbet og indretning af mosen. Projektet er
under planlægning og forventes at skulle miljøvurderes. Projektet udføres af
Harrestrup Å-samarbejdet (de 10 kommuner i Harrestrup Å-oplandet og
deres spildevandsforsyningsselskaber).
Kommunernes vurdering
Følgende vurdering omhandler alene tidsfristforlængelsen. For vurdering af
projektet Kagsåparkens Regnvandsanlæg henvises til udledningstilladelsen af den
13. december 2017.
Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer, at udskydelse af tidsfristen for opstart af
anlægsfasen med 3 år er nødvendig for realisering af projektet. Det er forsat
kommunernes vurdering, at projektet vil løse udfordringerne med udledninger af
spildevand og miljøfremmede stoffer til Kagså ved at reducere både udledning af
spildevand og miljøfremmede stoffer markant. Desuden vil projektet reducere
oversvømmelsesrisiko i og omkring Kagsåparken og nedstrøms ved
ekstremregnhændelser og muliggøre klimatilpasning og skybrudssikring af
oplandet. Der foreligger ikke alternative projekter til løsning af udfordringerne.
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Den udskudte anlægsfase vil betyde, at igangsættelse af løsning af de nævnte
udfordringer forsinkes. Tidsfristen for afslutning af anlægsprojektet for
Kagsåparkens Regnvandsanlæg er dog kun udskudt 1 år fra den 31. december 2026
til den 31. december 2027, mens tidsfristen for projektet vejvandsseparering af
oplande til Kagsåparken er fastholdt uændret til den 31. december 2027. Den
forsinkede opstart vil derfor kun få mindre betydning for projektets afslutning.
Indtil regnvandsanlægget er etableret, vil der fortsat ske uændrede overløb af
fælleskloakvand til Kagså med ca. 72.300 m3 årligt. Udledt regnvand på ca. 341.000
m3 vil ikke blive renset i de planlagte rensebassiner inden udledning til Kagså. Og
oversvømmelsesrisici vil ikke være reduceret.
Etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg har blandt andet til formål at leve op
til statens vandområdeplaner 2015-2021, hvori det er et krav, at der skal
gennemføres reduktion af overløb af spildevand til Kagså af hensyn til den målsatte
Harrestrup Å. Indsatsen skulle have været gennemført inden udgangen af 2.
planperiode i 2021. Afvigelse fra den tidsfrist kan kun ske, hvis der ligger særlige
grunde herfor. Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer, at anlægsvanskelighederne
for projektet må betragtes som en særlig grund. Miljøstyrelsen er oplyst om status
for indsatsen, forsinkelsen og årsagen. Indsatsen forventes fortsat afsluttet senest
31. december 2027.
Tidsfristforlængelsen vil ikke påvirke arbejdet med projekterne med at skabe
nødvendig hydraulisk kapacitet i vandløbet Kagså nedstrøms Kagsåparken.
Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer samlet, at der kan meddeles tillæg og
ændrede tidsfrister til de 2 udledninger og udledningstilladelsen af 2017.
Høring
HOFOR og Novafos har den 4. – 10. august 2020 haft udkast til afgørelsen til
kommentering.
Harrestrup Å-samarbejdets parter er den 12. august 2020 orienteret om afgørelsen
med mulighed for kommentering. (Harrestrup Å-samarbejdet: Albertslund,
Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre,
København og Rødovre kommuner samt deres forsyningsselskaber.)
Offentliggørelse
Denne afgørelse er offentliggjort på kommunernes hjemmesider, www.herlev.dk og
www.gladsaxe.dk, den 9. oktober 2020.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.
Klageberettigede er de eller den godkendelsen er rettet til, klageberettigede
foreninger og organisationer, berørte parter samt enhver, der må antages at have
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individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra
offentliggørelse af afgørelsen, der vil sige senest den 6. november 2020.
Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på
hjemmesiden for Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af sagen.
Gebyrets størrelse er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og
organisationer for behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives
medhold.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt klager, der ikke indgives
via klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal
du sende en begrundet anmodning til Herlev Kommune, Center for Teknik og
Miljø, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev eller tm@herlev.dk eller Gladsaxe
Kommune, Miljøafdelingen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller miljo@gladsaxe.dk.
Gladsaxe og Herlev kommuner videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.
Yderligere oplysninger om klage fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside.
Afgørelsen kan desuden prøves ved domstolene i henhold til
Miljøbeskyttelseslovens § 101 inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt,
eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative
afgørelse foreligger.

Venlig hilsen
Kris Ømann
Herlev Kommune
Center for Teknik og Miljø

Keld Rehder
Gladsaxe Kommune
By- og Miljøforvaltningen

BILAG:
Bilag 1: ”Udledningstilladelse fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså” af den
13. december 2017.
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Orientering om afgørelsen er sendt til:








Parterne i Harrestrup Å-samarbejdet: Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Københavns og
Rødovre kommuner, samt Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning,
HOFOR og Novafos.
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Sundhedsstyrelsen: sst@sst.dk
Danmarks Fiskeriforening: mail@fisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark:
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dngladsaxe-sager@dn.dk; dnherlevsager@dn.dk
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