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Afgørelse om nedlæggelse af Kagsåens øverste strækning i

Baggrund 
Forsyningsselskaberne Gladsaxe Spildevand A/S (tidligere Nordvand A/S, i dag 
Novafos A/S) og HOFOR Spildevand Herlev A/S (HOFOR), har den 1. september 
2016 anmodet Herlev og Gladsaxe kommuner om at nedlægge vandløbet Kagså på 
strækningen fra udspringet ved Klausdalsbrovej og ca. 3 km nedstrøms. 

Selvom Kagså ikke er omfattet af den statslige vandplanlægning, har staten i Vandplan 
2010-2015 stillet krav om, at der skal ske en reduktion af overløb med opblandet 
spildevand til vandløbet. For at forbedre vandkvaliteten i vandløbet har de fire parter, 
Herlev og Gladsaxe kommuner samt HOFOR og Nordvand, indgået samarbejde om at 
gennemføre projektet, Kagsåparkens Regnvandsanlæg, jf. samarbejdsaftalen herfor. 
Projektet er beskrevet i kommunernes vandhandleplaner 2015.

Projektets gennemførelse forudsætter, at forsyningsselskaberne finansierer hele 
projektet. Det kan kun lade sig gøre, såfremt vandløbet og arealer omkring bliver 
optaget i kommunernes spildevandsplaner som et spildevandsteknisk anlæg og at 
vandløbet efterfølgende nedlægges juridisk. 

Nedlæggelse af vandløbet behandles efter vandløbslovens bestemmelser, for at sikre 
bredejernes fortsatte mulighed for at benytte Kagsåparkens Regnvandsanlæg til 
afledning af overfladevand og drænvand. 

Afgørelse
Herlev og Gladsaxe kommuner meddeler hermed, at strækningen fra udspringet, 
station 0 ved Klausdalsbrovej, til vandløbets indløb under Motorring 3, station 2968.58 
ved Stavnsbjerg Allé / Klintekongevej af det offentlige vandløb, Kagså nedlægges som 
vandløb, jf. § 17 i Vandløbslovens1 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering2 

Afgørelsen fastsætter følgende vilkår:

1. Kagså nedlægges under forudsætning af, at det er optaget som 
spildevandsteknisk anlæg i Herlev og Gladsaxe kommuners spildevandsplaner. 

1 Bekendtgørelse af lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017
2 Bekendtgørelse om vandløbsregulering – og restaurering mv., bkg. nr. 834 af 27. juni 2016.
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2. Ejere af grunde (bredejere), hvor vandløbet i dag er placeret eller som støder 
op til vandløbet, har fortsat ret til, fra egen grund, at aflede overfladevand og 
vand fra almindelig dræning- og udgrøftningsanlæg til det spildevandstekniske 
anlæg, Kagsåparkens Regnvandsanlæg, uanset om retten udnyttes i dag eller ej.  

3. Forsyningsselskaberne skal lade denne afgørelse tinglyse på samtlige matrikler, 
hvor vandløbet i dag ligger, jf. bilag 1 og 2 senest 12 måneder efter at 
vandløbet har ændret status til spildevandsteknisk anlæg.

Offentliggørelse 
Denne afgørelse er offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside, www.herlev.dk 
samt Gladsaxe Kommunes hjemmeside, www.gladsaxe.dk, den 13. december 2017.

Generelt 
Afgørelsen må ikke benyttes før klagefristens udløb den 11. januar 2018. Indgives der 
klage, må afgørelsen ikke benyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse 
foreligger. 

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet inden 3 år fra datoen for afgørelsen.

Afgørelsen er udelukkende en afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser. 
Forsyningsselskaberne skal sørge for at indhente andre nødvendige tilladelser efter 
anden lovgivning. 

Kagsåen har i dag status som et offentligt vandløb og omfattet af bestemmelserne i 
vandløbslovens bestemmelser. 

På vandløbsstrækningen, som projektet omfatter, ligger Kagså på grænsen mellem 
Herlev og Gladsaxe kommuner, hvorfor kommunerne, iflg. vandløbslovens § 7, er 
vandløbsmyndigheder. Nedlæggelse af vandløbet medfører ingen ændring af 
kommunegrænsen mellem Herlev og Gladsaxe kommuner. 

I henhold § 13 i bekendtgørelse om vandløbsregulering, skal sager om 
vandløbsregulering forhandles mellem de berørte vandløbsmyndigheder. Efter aftale 
med Gladsaxe Kommune udarbejdes vandløbsreguleringssagen af Herlev Kommune. 
Afgørelsen meddeles af begge kommuner.

Herlev og Gladsaxe kommuner vil, når vandløbet er nedlagt, ikke længere være 
vandløbsmyndighed på den nedlagte strækning. De to kommuner er dog fortsat 
vandløbsmyndigheder på strækningen fra vandløbets nye startpunkt i st. 2968.58 og 
nedstrøms til station 3535.67.

Kagså Å er omfattet af Vandløbsregulativ for Kagså3. Samtidig med nedlæggelse af 
Kagså, ophæves vandløbsregulativet på den berørte strækning og vedligeholdelsen 
overgår til forsyningsselskaberne, HOFOR Spildevand Herlev A/S og Gladsaxe 
Spildevand A/S med vilkår fastsat i udledningstilladelse. Nedstrøms udledningspunktet 

3 Vandløbsregulativ for Kagså på strækning fra Klausdalsbrovej til Novembervej, 1997.

http://www.herlev.dk/
http://www.gladsaxe.dk/
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for Kagsåparkens regnvandsanlæg, er Kagså fortsat omfattet af vandløbsregulativets 
bestemmelser. 

Efter aftale med Gladsaxe Kommunes vandløbsmyndighed, føres tilsynet med 
overholdelse af vilkår i denne afgørelse af Herlev Kommune.

Jf. § 14 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering, er interesserede myndigheder mv. 
blevet hørt om projektet i perioden 5. - 30. september 2016. For at fremme projektet, 
har det været sendt i offentlig høring i perioden fra den 20. januar til 28. marts 2017. 
Efterfølgende blev afholdt et offentligt borgermøde den 28. februar 2017.

Projektet om Kagsåparkens Regnvandsanlæg reguleres samtidig med denne afgørelse 
efter anden lovgivning. Således er Kagsåparkens Regnvandsanlæg optaget som 
spildevandsteknisk anlæg i kommunernes tillæg til spildevandsplaner, udledning af 
vand fra regnvandsanlægget til recipient, Kagså reguleres efter miljøbeskyttelseslovens 
regler i udledningstilladelse af 13. december 2017 og projektets virkning på miljøet 
beskrives i VVM-redegørelse og reguleres i VVM-tilladelse af. 14. september 2017. 

Projektet medfører ikke ændringer i gældende ejerforhold eller begrænsninger i 
rådighed over arealerne. For at sikre grundejernes fortsatte afledningsret skal 
forsyningsselskaber tinglyse denne afgørelse på alle berørte matrikler, jf. bilag 1 og 2.

Der skal i forbindelse med reguleringen ikke erhverves arealer på de matrikler, hvor 
vandløbet ligger. 

Behandling af ansøgning
Herlev og Gladsaxe kommuner har behandlet sagen på baggrund af følgende 
oplysninger

 Anmodning om nedlæggelse af vandløb, af den 1. september 2016.
 VVM-redegørelse for projektet, december 2016
 Udkast til VVM-tilladelse, af den 26. juni 2017.
 Forslag til tillæg nr. 6 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-2019 
 Forslag til tillæg nr. 2 til Gladsaxe Kommunes spildevandsplan 2015 
 Udkast til tilladelse til udledning fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså, 

af den dd.mm.2017.
 Bemærkninger fra 
o Københavns Kommune af den 20. og 29. september 2016.
o Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, af den 30. september og 7. oktober 

2016.
o Borger på Havmandsvej 18, 2730 Herlev af den 21. marts 2017
o Bestyrelsen for Haveforeningen Nyvang af den 25. juli 2017.
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Beskrivelse af projektet 
Formålet med Kagsåparkens Regnvandsanlæg er, at forbedre vandkvaliteten og 
reducere oversvømmelser i området. Størstedelen af anlægget vil ligge i Gladsaxe 
Kommune. Projektet er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsen. 

De nuværende 18 overløb med opspædet husholdningsspildevand bliver tilsluttet en ny 
lukket, underjordisk ca. 2 km lang bassinledning, under Kagsåens tracé. I Kagsåparken 
etableres rensebassiner, som udformes som søer. Dertil vil tørre, lavninge i terrænet 
kunne forsinke regnvand i skybrudssituationer. Det nuværende vandløbstracé sløjfes, 
undtagen omkring kolonihaverne. I stedet udformes en ny strømrende, med å-lignende, 
slynget forløb, som forbinder rensebassiner og lavninge i anlægget. Der etableres et 
nyt overløb fra bassinledningen til strømrenden i anlæggets sydlige del. 

Anlægget vil således begrænse antallet af overløb med opspædet spildevand og 
samtidig sikre størst muligt volumen i parken for tilbageholdelse af vand under 
skybrud. Dertil skal det være med til at løfte områdets naturkvalitet og rekreative 
værdier. Projektet er nærmere beskrevet i VVM redegørelsen. Principskitse for 
projektet med forsinkelsesarealer, regnvandssøer og underjordisk bassinledning 
fremgår af figur 1.  

Projektet er endnu kun i skitseprojekteringsfase. Den endelige bearbejdning af 
terrænet, hvor der skal skabes plads til de nye rensebassiner og lavninge, er derfor ikke 
endeligt fastlagt. I forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdet sikres, at 
terrænet i regnvandsanlægget ligger lavere end laveste kote af ejendomme, som ligger 
op til arealet. På nogle strækninger vil det eksisterende vandløb blive fyldt op med 
jord. Overfladen indpasses i terrænet med et varierende fald mod de nye rensebassiner 
og lavninge etableres med en hældning på omkring 1:5 – 1:10, dog 1:2,5 på skråninger 
mod Motorring 3. 

Bunden af især de sydligst liggende rensebassiner vil ligge lavere end den eksisterende 
vandløbsbundkote. For at beskytte grundvandsressourcen i området etableres 
rensebassinerne med tæt bund.

Projektering af anlæggene fortsætter til år 2018 og anlægget vil i denne periode 
fungere som i dag. Anlægsfasen forventes af vare ca. 4 år frem til 2023. 

Beskrivelse af lokaliteten 
Kagsåen er et mindre sidevandsløb til Harrestrup Å. Kagsåen er i dag påvirket af 
regulering, rørlægninger under veje og stier, hårdhændet vedligeholdelse, 
sandvandring og faunaspærringer. 

Vandløbet er sommerudtørrende, og vandføringen er impulspræget, da der tilledes 
store mængder tag- og overfladevand fra 10 regnvandsudløb. Vandkvaliteten er 
påvirket af overløb med opblandet spildevand, som også skaber uhygiejniske forhold i 
og langs åen. Kun få udløb og overløbsbygværker har sandfang og olieudskiller, 
hvorfor der i dag tilføres store mængder sand og suspenderet stof.

Vandløbet har stærkt forringede fysiske forhold som følge af uddybning, faskin-
sætning og fremstår i dag som smalt og udrettet. Ved udspringet langs kolonihaverne 
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er faldet svagt og vandløbet ligger næsten i terræn. Nedstrøms ligger vandløbet dybt 
med stejle brinker med en hældning på 1:0,5. 

Figur 1. Principskitse af Kagsåparkens Regnvandsprojekt med forsinkelsesarealer, permanente 
rensesøer og underjordisk rørbassin. 

Vandløbet ligger i hele projektområdet i byzone i Herlev Kommune, mens det i 
Gladsaxe ligger hovedsageligt i landzone. Kagså er ikke udpeget til at være omfattet af 
§ 3 i naturbeskyttelsesloven4. 

4 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1217 af 28. september 2016.
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Projektområdet slutter lige før Motorring 3. De nedstrøms liggende recipienter, Kagså, 
Kagsmosen og Harrestrup Å samt Nature2000 området, nr. 127 Vestamager og havet 
syd for, er beskrevet og behandlet i udledningstilladelse til Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg. 

Vandføring og afvandingsforhold
I oplandet til Kagsåparkens Regnvandsanlæg er der ofte problemer med opstuvning til 
terræn af vand fra kloaksystemet. Dertil oversvømmes de ånære arealer i Kagsåparken 
og boliger i oplandet, ved regn.

Der findes ikke nogen fast målestation på strækningen, som omfatter Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg, og der er ikke gennemført målinger i forbindelse med projektet, men 
vandføringen er impulspræget og påvirket af, at der tilledes vand fra 18 overløb og 10 
regnvandsudløb, herunder vejvand fra Vejdirektoratets 4 regnvandsbassiner, som 
afvander Hillerødmotorvejen og Motorring 3. 

Vandløbet er sommerudtørrende, idet grundvandsstanden er sænket som følge af 
indvinding til drikkevandsformål fra HOFOR´s kildepladser XIII og XIV. 

Det terrænnære grundvand står højt især i den sydlige del, omkring Eventyrkvarteret i 
Herlev Kommune og Torveparken og årstidskvarteret i Gladsaxe Kommune. Målinger 
af det terrænnære grundvand, udført i sidste halvår 2016, viser at vandspejlskoten i det 
terrænnære grundvand ligge omkring 10-50 cm højere end bundkoten af vandløbet. 

Gladsaxe og Herlev kommuner har kendskab til et antal eksisterende og måske 
nedlagte drænudløb samt enkelte udløb af ukendt ejer og funktion til vandløbet, jf. 
tabel 1.  Udledninger fra dræn er baseret på observationer i år 2012 og 2016 og er 
vurderet til mindre end den naturlige afstrømning på 1-2 l/s.  

Matr. nr. Adresse Beskrivelse Aktivt Afledning i l/s
6e, 
Hjortespring

Nyvang Åvej 89 Ø100 mm, blå plast, 
placeret i brink.

Ja 2-4 liter / min

6e, 
Hjortespring

Nyvang Åvej 89 Ø 50 mm, plast Nej 

6e, 
Hjortespring

Åvej 83 Ø 150 mm, cementrør Ja 5-10 l/min

6e, 
Hjortespring

Åvej 79 Ø 100 mm Nej 

7000ap, 
Gladsaxe

Nær Klausdalsbrovej, 
Ukendt ejer

Ø 350 mm ?

7000ap, 
Gladsaxe

Dalsvinget nr. ?, ukendt 
ejer

Ø 100 mm, plast ?

7000p, 
Mørkhøj

Ukendt ejer Ø 100 mm ?

7eæ, Herlev Ederlandsvej 57 Ø 100 mm ?
Tabel 1  Dræn- og andre mindre udløb til Kagså. Udløb er registreret af henholdsvis Herlev 
Kommune, maj 2012 og Orbicon 2015. Størrelsen af afledningen er anslåede værdier. Ingen af de 
ovennævnte udløb er registreret i vandløbsregulativet for Kagså.
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Ved etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil alle spildevandsoverløb tilkobles 
den nye bassinledning, mens regnvandsudløb og dræntilløb tilkobles den nye 
strømrende. 

Herlev Hospital byggede i 2013-2014 et rensningsanlæg, der renser hospitalets 
spildevand. Anlægget blev taget i drift i maj 2014. Hospital har p.t. en årlig 
spildevandsmængde på 150.000 m3 og en tilslutningstilladelse til at lede vandet til 
spildevandskloak. Da kvaliteten af det rensede spildevand forventes at være god, 
planlægger Herlev Kommune, HOFOR og Herlev Hospital at udlede vandet til 
Kagsåen. Når Kagsåparkens Regnvandsanlæg er etableret vil denne udledning ske via 
regnvandsanlægget til Kagsåen. Efter den igangværende udbygning af hospitalet, 
forventes der at udlede 200.000 m3 renset spildevand om året. 

En ekstra årlig tilledning til Kagsåparkens Regnvandsanlæg på ca. 200.000 m3 vil 
betyde, at den totale afledte vandmængde vil øges med ca. 60 % i forhold til det, der 
udledes i dag. Da vandet udledes løbende med ca. 6 l/s, vil mængden udgøre under en 
promille i forhold til kapaciteten i Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Da vand fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg ledes videre til Kagså, Harrestrup Å og 
Kalveboderne i København, forudsætter udledningen af det rensede spildevand, at 
Herlev Kommune meddeler en ny tilslutningstilladelse til hospitalet, der sikrer, at 
spildevandet kan udledes til en fersk recipient. Det rensede spildevand skal derfor ved 
tilslutningspunktet til HOFOR´s regnvandsledning overholde kravværdierne i 
bekendtgørelse nr. 439 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 
overgangsvande, kystvande og grundvand.

De nærmere undersøgelser i forbindelse med at Herlev Hospital kan få 
tilslutningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg igangsættes primo 2017. Da 
området ved Kalveboderne er en del af et Natura 2000-område, vil Herlev Kommune i 
forbindelse med sagsbehandlingen tage stilling til, om det er nødvendigt at foretage en 
væsentlighedsvurdering jf. § 6 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. Endvidere vil Herlev Kommune gennemføre en VVM-
screening i henhold til bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse 
og offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 

Det terrænnære grundvand står højt, især i den sydlige del af området, hvorfor 
grundvandsforholdene er modelleret efter Gladsaxe/Lyngby modellen, inkl. 28 nye 
boringer. Modellen viser, at ved etablering af tæt bund i de nye udgravede 
rensebassiner, vil den samlede tilstrømning af terrænnært grundvand til anlægget være 
omkring 3,5-4,5 l/s, svare til de nuværende niveauer. På grund af naturlige 
årstidsvariationer i grundvandsstanden vil indsivning være størst i perioden december 
til marts med beregnet maksimal indsivning på 18 l/s. 

Håndtering af vandet i rensebassiner og lavninge vil medvirke til at udjævne den 
impulsprægede vandføring. Vilkår til udledning af vand fra Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg til recipient, fastsættes i udledningstilladelsen.  
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Arealanvendelse
Området omkring Kagså er i dag fuldt udbygget og har et samlet oplandsareal på 7km2. 
Vandløbet inkl. brinker gennemløber både private og offentlige arealer. De berørte 
matrikler fremgår af bilag 1 og 2.

På strækningen fra udpringet til området syd for Vejdirektoratets regnvandsbassin 
VD8, ca. 450 meter syd for Gladsaxe Ringvej ved Snemandsvej er vandløbet ca. 1 
meter bredt. Herefter fortsætter vandløbet med en bredde på ca. 3 meter på den 
resterende strækning. 

I Gladsaxe Kommune ligger vandløbet på kommunale arealer samt arealer tilhørende 
HOFOR Vand København A/S. Vandløbsarealet (vandareal) er udskilt i særskilte 
matrikler, jf. tabel 2.

Matrikel Ejerlaug Grundejer 
84a Gladsaxe Gladsaxe Kommune
84d Gladsaxe Gladsaxe Kommune
84e Gladsaxe Gladsaxe Kommune
84c Gladsaxe Gladsaxe Kommune
32a Mørkhøj Gladsaxe Kommune
32b Mørkhøj Gladsaxe Kommune

Tabel 2. Vandløbsmatrikler i Gladsaxe Kommune

I Herlev Kommune ligger vandløbet overvejende på private matrikler, men også 
offentlige arealer tilhørende Københavns og Herlev kommuner. Vandløbsarealet 
(vandarealet) er ikke særskilt udmatrikuleret, men indgår i de enkelte matrikler. Flere 
grundejere har i dag hæk, stakit eller træer stående på grænsen mellem have og 
vandareal. 

Et vandareal angiver det antal m² af arealet, der udgøres af vandløb, sø, kanal, 
regnvandsbassiner, mv., jf. Geodatastyrelsen5. Det nuværende vandareal på 1-3 meter, 
regnet fra vandløbsmidte, bibeholdes når vandløbet nedlægges og overgår til at være 
vandareal i det spildevandstekniske anlæg. 

Matrikler, hvor anlægget placeres, fastlægges i kommunernes spildevandsplaner. 
Eksisterende grundejere vil forsat eje eget vandareal, mens forsyningsselskaberne 
opnår ejerskab til samt ansvar for drift og vedligeholdelse af det spildevandstekniske 
anlæg. Der vil ikke ske arealoverførsel i forbindelse med ændringen. Dræn og andre 
lovlige tilledninger til det spildevandstekniske anlæg, vil fortsat kunne ske efter 
nedlæggelse af vandløbet, jf. miljøbeskyttelsesloven.

I dag har grundejere i Herlev Kommune indskrænket rådighed over større arealer end 
vandarealet. Indskrænkningen skyldes dels deklarationer af stianlægget langs 
vandløbet, den gamle betonledning til drikkevand og HOFOR´s overløbsbygværker. 
Dertil ligger HOFOR´s afskærende spildevandsledning langs vandløbet. 

Deklarationernes servitutter pålægger grundejerne en byggelinje, hvor der ikke må 
opføres bygninger, boder, skure eller lignende samt at bebyggelse på arealerne, ikke 

5 Geodatastyrelsen (tidl. Kort og Matrikelstyrelsen) Ejendomsdata, 2000.
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må hindre adgang til anlægget. Indskrænkninger i rådighed over arealer, hvor Kagså 
løber, dækker ca. op til 3-10 meter fra vandløbsmidten. 

Økonomiske forhold
Nedlæggelse af vandløbet
Der er ikke økonomiske udgifter for grundejere langs Kagså, i forbindelse med 
nedlæggelse af vandløbet og optagelse som spildevandsteknisk anlæg. Afledningen af 
tag- og overfladevand samt drænvand til det spildevandstekniske anlæg, forbliver 
gratis. Grundejere vil selv, som i dag, skulle betale omkostninger i forbindelse med 
eventuel etablering og vedligeholdelse af ledninger til drænvand. 

Når vandløbet er nedlagt og optaget som spildevandsteknisk anlæg, vil drift og 
vedligeholdelse overgå til forsyningsselskaberne, HOFOR og Nordvand og 
forsyningsselskaberne afholder alle omkostningerne forbundet hermed. Samtidig 
ophører kommunernes pligt til at vedligeholde strækningen efter vandløbsregulativer, 
hvilket også omfatter udgifter til driften. 

Anlægsudgifter til Kagsåparkens Regnvandsanlæg
Alle omkostninger til etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg, herunder den 
lukkede, underjordiske bassinledning og overfladeanlægget som relaterer sig til 
renseforanstaltninger for hverdagsregn, fordeles efter aftalt fordelingsnøgle mellem 
forsyningsselskaberne, HOFOR Spildevand Herlev A/S og Nordvand A/S.

Udgifter til vedligeholdelse af Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
Ved nedlæggelse af vandløbet ophører kommunernes pligt til at vedligeholde åen, 
hvorfor kommunerne ikke længere vil have denne årlige udgift. I stedet overgår drift 
og vedligeholdelse af de forskellige anlæg i Kagsåparkens Regnvandsanlæg til 
forsyningsselskaberne efter nærmere aftalt fordelingsnøgle. 

Under dele af anlægsfasen vil det nedlagte vandløb fremstå som i dag, hvorfor der er 
stillet vilkår om vedligeholdelse af dette i udledningstilladelsen. 

Udgifter i øvrigt
Når vandløbet er ændret til spildevandsteknisk anlæg vil Gladsaxe Kommune erstatte 
udledningstilladelser for afvanding af Motorring 3, herunder også dele af 
Hillerødmotorvejen, til Kagså med tilslutningstilladelser til det spildevandstekniske 
anlæg. Som konsekvens heraf skal Vejdirektoratet betale vejafvandingsbidrag. 
Forsyningsselskaberne arbejder på at lave en aftale med Vejdirektoratet om integration 
af Motorring 3 bassinerne i projektet. 

Herlev Hospital afleder i dag spildevand til fælleskloak. Ved en planlagt omlægning til 
regnvandsledning, som fører til det spildevandstekniske anlæg, vil eventuel ændring i 
afledningsbidrag skulle forhandles mellem hospitalet og HOFOR. 

Forsyningsselskaberne betaler omkostninger forbundet med tinglysning af denne 
afgørelse, på de matrikler, som vandløbet i dag ligger på, jf. bilag 1.
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Vandløbsmyndighederne har ikke opkrævet gebyr for behandling af sagen. 

Udtalelser til projektet
Udkast til denne tilladelse har været sendt til forsyningsselskaberne til kommentering i 
perioden 11. – 25. november 2016. Forsyningsselskabernes bemærkninger er 
indarbejdet i denne afgørelse. 

Udtalelser fra interesserede myndigheder
Anmodningen om at nedlægge vandløbet blev sendt til udtalelse hos følgende 
interesserede myndigheder i perioden 5. - 30. september 2016: Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltning, Naturstyrelsen, Hovedstadens Letbane, Region Hovedstaden, 
Vejdirektoratet, Københavns Kommune og Rødovre Kommune. Gladsaxe og Herlev 
kommuner har modtaget svar fra to myndigheder. 

Københavns Kommune har i mail af 20. og 29. september 2016 haft bemærkninger til 
anmodning om nedlæggelse af vandløbet. Københavns Kommune mener at være berørt 
myndighed i stedet for interesseret myndighed, idet Kagsmosen og parkområdet ved 
Kagsmosen oversvømmes meget hyppigt af vand fra opstrøms kommuner inkl. det 
aktuelle anlægsområde. 

Gladsaxe og Herlev kommuner er enige med Københavns Kommune i, at de er berørt 
myndighed. Anmodningen om nedlæggelse af vandløbet blev sendt til Københavns 
Kommune, som interesseret myndighed, idet de er nabokommune til projektområdet. 

Københavns Kommune gør endvidere opmærksom på, af Kapaciteten i Kagså ved 
Kagsmosen i år 2016 er målt til 325 l/s og at Københavns kommune både i forhold til 
tilladelser efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven, vil stille krav om, at sikre en 
betydelig reduktion af vandføringen i Kagså på strækningen i Københavns Kommune, 
således at parkarealerne ved Kagsmosen samt selve Kagsmosen højst oversvømmes 
hvert 5. år.

Gladsaxe og Herlev kommuner bemærker, at der på grund af den manglende kapacitet 
i vandløbet omkring Kagsmosen, i oktober 2016 er indledt samarbejde med 
Københavns og Rødovre kommuner i forhold til at finde løsning på de hydrauliske 
udfordringer. De hydrauliske forhold i recipienten reguleres i udledningstilladelsen 
efter miljøbeskyttelsesloven, idet forholdet om kapacitet i recipienten omfatter flere – 
både eksisterende og planlagte – udledninger til Kagså. Der henvises i øvrigt til 
Hvidbog for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, september 2017 for uddybning af 
resultaterne og forslag til løsninger de hydrauliske udfordringer omkring Kagsmosen. 

Københavns Kommune gør endvidere opmærksom på, at tilladelser efter 
miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven mv. skal være givet, inden en tilladelse 
til regulering kan gives. 

Gladsaxe og Herlev kommuner er enig med Københavns Kommune, idet afgørelsen 
ifølge § 19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.6 først kan 

6 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. september 2016.
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meddeles, når der foreligger endelig afgørelse efter bestemmelserne i 
naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven. 

Gladsaxe og Herlev kommuner bemærker, at denne afgørelse om nedlæggelse af 
vandløbet efter vandløbsloven gives på vilkår om, at arealet samtidig er optaget som 
spildevandsteknisk anlæg i kommunernes spildevandsplaner. Udledningen fra det 
spildevandstekniske anlæg, Kagsåparkens regnvandsanlæg, skal derfor reguleres efter 
miljøbeskyttelseslovens regler, hvorfor kommunerne samtidig giver tilladelse 
udledning fra regnvandsanlægget til Kagså. Vandløbsmyndighederne har vurderet, at 
tilladelserne skal gives samtidig idet håndtering af vand i vandløbet ikke kan være 
omfattet af lovbestemmelser i både vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven på 
samme tid. 

Københavns Kommune har udtalt, at der mangler detailplan med oplysninger om flow 
og hyppigheder i det nye overfladevandlæg og overløb fra bassinledningen i 
anmodningen om nedlæggelse af vandløbet, jf. bekendtgørelsens §12 6.

Gladsaxe og Herlev kommuner bemærker, at oplysninger om hydraulik fra anlægget 
og til recipient indgår i ansøgning om udledningstilladelse og er behandlet og reguleret 
i tilladelsen. 

Hovedstadens Letbane har i mail af den 30. september og 7. oktober 2016 bemærket, at 
projektet forudsætter en væsentlig udvidelse af vandhullet (Herlev Kommune: 
Vejdirektoratets regnvandsbassin, VD 7) beliggende i udfletningssløjfen ved 
Motorring 3 og Gladsaxe Ringvej. På dette sted skal Hovedstadens Letbane anlægge 
en letbanestrækning, som vil kræve plads i bredden. Det fremgår ikke tydeligt af 
tegningsmaterialet, at der er afsat den fornødne plads til dette formål i planerne om 
ombygning af Kagså.

Vandløbsmyndighederne bemærker, at det omtalte areal ligger ca. 60 meter fra Kagså 
og ikke er omfattet vandløbsareal. Det er dog korrekt, at Vejdirektoratets 
regnvandsbassin VD7, afvander til Kagså. Den fremtidige anvendelse af omtalte areal 
vil blive behandlet i VVM-redegørelsen og VVM-tilladelsen for projektet samt i 
Gladsaxe kommunes tillæg til spildevandsplan. 

Hovedstadens Letbane har dertil bemærket, at den kommende letbane i Motorring 3 
forventes at skulle aflede vejvand fra de nærmeste dele af banen til Kagsåen. 
Hovedstadens Letbane forudsætter, at ændringen af vandløbets status til 
spildevandsteknisk anlæg ikke medfører udgifter til vandafledningsafgift for denne 
tilslutning.

Hertil bemærker Gladsaxe og Herlev kommuner, at Letbanen bliver anlagt på 
kommunale vejarealer, og ikke skal betale hverken for vejafvanding fra Letbanens 
arealer eller tilslutning til vejafvandingsanlæg. 

Udtalelser ved høring om fremme af projektet 
For at fremme Kagsåparkens Regnvandsprojekt, er udkast til denne afgørelse sendt i 
offentlig høring i perioden 20. januar til 28. marts 2017 samt efterfølgende genhøring 
af VVM-redegørelse for projektet i perioden fra 20. juni til 15. august 2017.
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I høringsperioden modtog vandløbsmyndighederne 2 tilbagemeldinger omkring 
projektet. 

I høringssvar af den 21. marts 2017 er borgeren på Havmandsvej 18 uenig i de oplyste 
ejerforhold for Kagså på private matrikler, som støder op til vandløbet og ønsker 
derfor, at matrikelgrænsen på ejendommen rykkes tilbage til området øverst på 
åbrinken, idet vandløbet erstattes af en strømrende, som ud for denne grundejeres 
ejendom, flyttes ud i parkområdet. 

Herlev Kommune bemærker, at kommunen i 2014 har undersøgt og vurderet 
ejerforholdene langs Kagså med hjælp fra et landinspektørfirma. Landinspektørfirmaet 
vurderede, at de pågældende å-arealer (vandarealer) er privatejede som angivet i 
statens matrikelregister. 

Et vandareal angiver det antal m2 af et areal, som udgøres af vandløb, sø, kanal 
regnvandsbassin mv.7. Flere grundejere langs Kagså har i dag hæk, stakit eller træer 
stående på grænsen mellem deres have og vandarealet. Ved statusændring af Kagså 
bibeholdes det eksisterende vandareal, når vandløbet overgår til spildevandstekniske 
anlæg. Grundejerne vil fortsat eje vandarealet, mens forsyningsselskaberne opnår 
ejerskab til samt ansvar for drift og vedligeholdelse af det spildevandstekniske anlæg. 
Der vil ikke ske arealoverførsel i forbindelse med statusændringen. 

Herlev Kommune bemærker, at der ikke er fremkommet nye oplysninger siden 2014, 
og kommunen fastholder derfor vurderingen.

Haveforeningen Nyvang, beliggende i Herlev Kommune, har i høringssvar af den 25. 
juli 2017 tilkendegivet, at det er vigtigt at afdræning fra hele haveforeningen fortsat 
sikres, således at ingen haver sættes under vand. Det gælder i alle faser af projektet. 

Herlev Kommune bemærker, at ejere af bredmatrikler og ejere af eksisterende 
drænanlæg vil få ret til fortsat at aflede drænvand til åen/strømrenden i det nye 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Denne ret vil blive tinglyst på alle berørte matrikler. 
Dette vil også gælde for Haveforeningen Nyvangs matrikler og eksisterende 
drænanlæg. 

Bemærkninger fra offentligt borgermøde
Herlev og Gladsaxe kommuner holdt sammen med forsyningsselskaberne et 
borgermøde den 28. februar 2017. En enkelt borger udtrykte ønske om hellere at have 
adgang til et vandløb end et spildevandsteknisk anlæg, da det lyder pænere. 

Kommunerne forklarede, at vandløbet i Kagsåparken i dag er påvirket af spildevand, 
men at det i fremtiden stort set kun vil løbe regnvand i strømrenden i det 
spildevandstekniske anlæg. Referat fra mødet fremgår af Hvidbog til Kagsåparkens 
Regnvandsprojekt, september 2017, bilag 1.

7 jf. Geodatastyrelsen (tidl. Kort og Matrikelstyrelsen) Ejendomsdata, 2000
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Vandløbsmyndighedernes vurdering
Nedlæggelse af vandløbet
Kagså har i dag dårlig fysiske forhold, er hydraulisk belastet og en vandkvalitet, som 
er påvirket af spildevand. Den statslige vandplanlægning stiller krav til Gladsaxe og 
Herlev kommuner om at reducere overløb fra fælleskloakerede oplande til vandløbet. 

Naturstyrelsen har tilkendegivet, at det alene er enkelte mindre sidevandløbs-
strækninger, der kan optages som en del af et spildevandsanlæg8. Kagså er et mindre 
sidevandløb til Harrestrup Å og er ikke målsat i den statslige vandplanlægning, da 
oplandet er under 10 km2. Kagså optages i kommunernes spildevandsplaner og 
nedlægges efterfølgende som vandløb. Kagsåparkens Regnvandsanlæg forudsætter at 
forsyningsselskaberne finansierer, ejer og driver anlægget. 

Vandløbsmyndighederne vurderer derfor, at den samlede strækning af Kagså, fra 
udspringet til Motorring 3, kan nedlægges som vandløb, under forudsætning af, at det 
er optaget i kommunernes spildevandsplaner. 

Afledning af vand til anlægget
Formålet med vandløbsloven er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, 
navnlig overfladevand, spildevand og drænvand9. Dertil skal vandløbsmyndigheden 
ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet, jf. § 18 i 
bekendtgørelse om vandløbsregulering mv.

Afledning af overfladevand
Selvom vandløbet på dele af strækningen opfyldes med jord, tilrettelægges 
terrænbearbejdningen således, at terrænet i Kagsåparkens regnvandsanlæg ligger 
lavere end grundejernes laveste kote, regnet fra vandløbets kronekant samt med fald 
mod den centrale del af anlægget, hvor rensebassinerne placeres. Gladsaxe og Herlev 
kommuner vurderer derfor, at interesse for afvanding af overfladevand, for de 
grundejere (bredejere), hvis ejendom ligger til midten af vandløbet, ikke ændres.

Alle eksisterende kommunale og statslige regnvandsudløb, som i dag ledes til Kagså, 
bibeholdes. Dertil er planlagt, at tag- og overfladevand fra Herlev Hospital samt vand 
fra udløb fra separat vejafvanding i dele af oplandene, ledes til Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg. Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer derfor, at afvandings-
interesser med vej- og overfladevand, for offentlige arealer, kun ændres for 
Vejdirektoratets vedkommende, idet direktoratet fremadrettet skal betale 
vejafvandingsbidrag for de arealer på Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, som fortsat 
afvander til Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Forsyningsselskaberne arbejder dog på at 
lave en aftale med Vejdirektoratet om integration af Motorring 3 bassinerne i projektet.

Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer, at vandløbsarealets optagelse som 
spildevandsteknisk anlæg og realiseringen af Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil 
medføre en forbedring i forhold til risiko for oversvømmelse i oplandet, idet 
Kagsåparken vil kunne rumme regn, der statistisk kun vil ske hvert 25-50 år. 

8 Miljøstyrelsens vejledning, nr. 5, 1999, Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser 
m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
9 Jf. § 1 i Bekendtgørelse af lov om vandløb, lbk. 127 af 26. januar 2017.
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Afledning af dræn- og terrænnært grundvand
Kagså ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og er fra Klausdalsbrovej til 
området omkring Ederlandsvej i Herlev udpeget som Nitratfølsomt indvindingsområde 
(NFI) i den statslige vandplanlægning.

Jordbunden i vandløbet består i den øverste meter overvejende af blødbundsaflejringer 
i form af tørv, men visse steder med en mægtighed på 5 meter. HOFOR har to 
Kildepladser i området, Kildeplads XIII og XIV, hvoraf indvindingsboringerne på 
sidstnævnte er placeret i Kagsåparken. Kildeplads XIV indgår i Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg som lavning til forsinkelse af vand ved større regnhændelser og 
indvindingsboringerne sikres derfor mod forurening.  Gladsaxe og Herlev kommuner 
vurderer, at etablering af fast bund i regnvandsanlæggets rensebassiner vil sikre 
forurening af grundvandsressourcen i området. 

Det terrænnære grundvand står generelt højt i området, især i den sydlige del af 
området og højest om foråret, grundet årstidsvariation. Resultater af modelberegninger 
viser, at der vil ske en indsivning af terrænnært grundvand til rensebassinerne, selvom 
de etableres med fast bund. Bassinernes bund etableres lavere end vandløbets bund, 
hvorfor grundvandet fra ejendomme op til vandløbet fortsat kan tilflyde anlægget ved 
naturlig afstrømning. 

Grundejerne (bredejere), som har ejendom til midten af vandløbet, har ifølge 
vandløbsloven ret til at aflede drænvand fra egen grund, også selvom de ikke har 
drænudløb til vandløbet i dag. Grundejernes fortsatte ret til afledning af drænvand  
sikres gennem tinglysning af denne afgørelse, jf. § 20 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering m.v. Forsyningsselskaberne betaler omkostninger forbundet 
hermed.

Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer samlet, at nedlæggelse af vandløbet og 
etablering af det spildevandstekniske anlæg ikke medfører forandring i de hydrauliske 
forhold i jorden samt at afledningen vil svare til naturlig afstrømning.

Afledning af vand til recipient fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg, herunder max. 
flow, minimumsvandføringer mv. samt vurdering af kapacitet i recipienterne, er 
reguleret i udledningstilladelse til anlægget. 

Vandkvalitet
Ifølge vandløbslovens formål skal vandløbsmyndighederne tage hensyn til 
vandløbskvaliteten ved foranstaltninger i og ved vandløbene. Miljøstyrelsen (tidl. 
Naturstyrelsen) har lagt vægt på, at det kan være en forringelse af vandkvaliteten at 
optage et vandløb som en del af et spildevandsanlæg, idet vandløbet ikke vil være 
beskyttet i samme omfang efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer, at etablering af Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg vil forbedre vandkvaliteten, idet 90 % af det nuværende opspædede 
spildevand som tilledes vandløbet, vil blive ledt til renseanlæg når de 18 eksisterende 
overløb tilsluttes den underjordiske bassinledning. Dertil vil overfladevand blive renset 
i anlæggets rensebassiner. I forhold til i dag fjernes således ca.40-70 % af suspenderet 
stof, fosfor, kvælstof fra vandet, som ledes til recipient. Udledning af næringsstoffer og 
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forurenende stoffer reguleres i udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 
regler.  

Gladsaxe og Herlev kommuner vurderer, at drænvand ikke vil belaste vandkvaliteten i 
recipient yderligere, og er formentlig renere end det øvrige vand i vandløbene. Dertil 
vil drænudledninger blive ledt gennem rensebassiner i Kagsåparkens regnvandsanlæg. 
Gladsaxe og Herlev kommuner har ikke kendskab til problemer med okker i området. 

Arealanvendelse og rådighed
Et vandløbsareal angiver, den del af en matrikels areal, som er vand, f.eks. sø, søbred, 
vandløb, regnvandsbassin, kanal mv, jf. BBR og Kort- og Matrikelstyrelsens 
vejledning. Et vandareal er betragtes som ubenytteligt for grundejer, i forhold til er 
jordareal, som kan benyttes til f.eks. bebyggelse. 

Det areal, som et offentligt vandløb løber over, udgår af matriklen, når det optages som 
offentligt vandløb. Det betyder, at ingen kan opnå ejerskab til eller rettigheder over 
disse vandløbsarealer. En ændring af status til spildevandsteknisk anlæg, betyder at 
eksisterende grundejere fortsat ejer arealet. Forsyningsselskaberne opnår ejerskab til 
samt ansvar for drift og vedligeholdelse, af det spildevandstekniske anlæg. 

Da den eksisterende vandløbsbred på matrikler jf. bilag 1 og 2, ændres til skråning i 
det nye regnvandsanlæg eller bibeholdes som strømrende, vurderer Gladsaxe og 
Herlev kommuner, at det ikke medfører ændringer i arealanvendelsen eller rådigheden 
over dette areal.

I forhold til placering af den nye underjordiske bassinledning vurderer Gladsaxe og 
Herlev kommuner, at der ikke vil ske matrikulære indskrænkning eller indskrænkning 
af rådighed over arealerne for grundejere (bredejerne).

Klagevejledning
Denne afgørelse, bortset for spørgsmål om erstatning og andre økonomiske spørgsmål, 
kan i medfør af vandløbslovens § 80, lovbekendtgørelse 127 af 26. januar 2017, 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er den eller de 
godkendelsen er rettet til, berørte grundejere samt enhver, der må antages at have 
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen, der vil sige senest den 15. 
januar 2018.

Klagen skal indgives Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets klageportal. 
Du finder link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, 
www.nmkn.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. fra 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for behandling af 
sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen gives medhold i klagenævnets afgørelse. 

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, 

http://www.nmkn.dk/
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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 din anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. For flere 
oplysninger se Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside på www.nmkn.dk

En klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet beslutter 
andet, jf. vandløbslovens § 82, stk. 6.

Anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb, det vil sige d. 11. januar 
2018 eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse foreligger, jf. vandløbslovens § 82, stk. 8.

Venlig hilsen

Bolette Halfdan-Nielsen Keld Rehder
Herlev Kommune Gladsaxe Kommune
Tlf. 4452 6430 tlf. 3957 5889
Bolette.halfdan-nielsen@herlev.dk tmfkre@gladsaxe.dk

Kopi af afgørelsen er sendt til 
 HOFOR spildevand, Herlev A/S
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
 Hovedstadens Letbane, info@dinletbane.dk, lle@m.dk
 Region Hovedstaden, regionh@regionh.dk
 Vejdirektoratet, vd@vd.dk, umj@vd.dk
 Københavns Kommune, vand@tmf.kk.dk, lisger@tmf.kk.dk, 

joelun@tmf.kk.dk og  okf@okf.kk.dk
 Rødovre Kommune, rk@rk.dk, cn21462@rk.dk, cn20489@rk.dk
 Albertslund Kommune, albertslund@albertslund.dk
 Ballerup Kommune, balkom@balk.dk
 Frederiksberg Kommune, frederiksberg@frederiksberg.dk
 Glostrup Kommune, glostrup.kommune@glostrup.dk
 Hvidovre Kommune, hvidovre@hvidovre.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, dngladsaxe-sager@dn.dk og dnherlev-

sager@dn.dk 
 Friluftsrådet, gb@brusch.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Dansk Ornitologisk forening, natur@dof.dk, Herlev@dof.dk, gladsaxe@dof.dk
 Grundejere langs vandløbet (bredejere)

mailto:tm@herlev.dk
mailto:miljo@gladsaxe.dk
http://www.nmkn.dk/
mailto:Bolette.halfdan-nielsen@herlev.dk
mailto:tmfkre@gladsaxe.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:info@dinletbane.dk
mailto:lle@m.dk
mailto:regionh@regionh.dk
mailto:vd@vd.dk
mailto:umj@vd.dk
mailto:vand@tmf.kk.dk
mailto:lisger@tmf.kk.dk
mailto:joelun@tmf.kk.dk
mailto:okf@okf.kk.dk
mailto:rk@rk.dk
mailto:cn21462@rk.dk
mailto:cn20489@rk.dk
mailto:albertslund@albertslund.dk
mailto:balkom@balk.dk
mailto:frederiksberg@frederiksberg.dk
mailto:glostrup.kommune@glostrup.dk
mailto:hvidovre@hvidovre.dk
mailto:dngladsaxe-sager@dn.dk
mailto:dnherlev-sager@dn.dk
mailto:dnherlev-sager@dn.dk
mailto:gb@brusch.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:Herlev@dof.dk
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BILAG 1
Oversigt over matrikler, hvor vandløbet nedlægges og optages som spildevandsteknisk 
anlæg. 

Matrikel nr. Ejerlavsnavn Grundejer Adresse
84 a Gladsaxe Gladsaxe Kommune 

ejendomsnr. 176800
Kagsåen

7000 ap Gladsaxe Vejareal Langs Kagsåen mellem 
Klausdalsbrovej og Kagsåvej

6c, 6g, 6k, 6f 
og 6l 

Hjortespring Københavns Kommune Klausdalsbrovej 307

6i Hjortespring Københavns Kommune Højderyggen 7
5ld Hjortespring Privat Langdyssen 98
5lt Hjortespring Privat Langdyssen 96
5lu Hjortespring Privat Langdyssen 94
5ls Hjortespring Privat Langdyssen 92
5lr Hjortespring Privat Langdyssen 90
5lq Hjortespring Ejerforeningen Langdyssen 88 A og B
5lf Hjortespring Privat Langdyssen 86 B
5lo Hjortespring Privat Langdyssen 84
5lp Hjortespring Privat Langdyssen 82
5lg Hjortespring Herlev Kommune Sti fra Langdyssen til Kagsåparken
5le Hjortespring Privat Langdyssen 80
5lh Hjortespring Privat Langdyssen 78
5li Hjortespring Privat Langdyssen 76
5lk Hjortespring Privat Langdyssen 74
5ll Hjortespring Privat Langdyssen 72
5lm Hjortespring Privat Langdyssen 70
5ln Hjortespring Privat Langdyssen 68
9mg Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 56 - 66
9mn Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 54B - 54M
9ma Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 54B - 54M
15b Gladsaxe HOFOR Vand København 

A/S ejendomsnr 66266
Kagsåvej 6

15aa Gladsaxe HOFOR Vand København 
A/S ejendomsnr 66266

Kagsåvej 6

15x Gladsaxe HOFOR Vand København 
A/S ejendomsnr 66266

Kagsåvej 6

9mf Herlev Boligselskabet, KAB Langdyssen 34 - 54A
7000q Gladsaxe vejareal Kagsåvej 
7000bl Herlev Herlev Kommune Langdyssen (offentligt vejareal)
84d Gladsaxe Gladsaxe Kommune 

ejendomsnr 176800
Kagsåen

15æ Gladsaxe HOFOR Vand København 
A/S ejendomsnr 66266

Kagsåvej 6

8lo Herlev Privat Kagsåvej 6
7000h Herlev Herlev Kommune Herlev Ringvej (offentligt vejareal)
7000æ Gladsaxe vejareal Gladsaxe Ringvej
15ø Gladsaxe HOFOR Vand København 

A/S ejendomsnr 66266
Kagsåvej 6
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84e Gladsaxe Gladsaxe Kommune 
ejendomsnr 176800

Kagsåen 

7000ce Gladsaxe vejareal Sti syd for Gladsaxe Ringvej
84c Gladsaxe Gladsaxe Kommune 

ejendomsnr 176800
Kagsåen 

8lp Herlev Privat Tornerosevej 131
15z Gladsaxe HOFOR Vand København 

A/S ejendomsnr 66266
Kagsåvej 6

8lø Herlev Grundejerforen. 
Tjørnehegnet

Især boligerne på Tornerosevej 
142-155 og fælles legeplads

32a Mørkhøj Gladsaxe Kommune 
ejendomsnr 176835

Kagsåen 

7000p Mørkhøj vejareal
8lk Herlev Privat Alfevej 9
8ll Herlev Privat Alfevej 14
8mb Herlev Privat Alfevej 12
8lm Herlev Privat Snemandsvej 21
8ln og 8aa Herlev Privat Snemandsvej 23
8ac og 8ay Herlev Privat Snemandsvej 29
8ee Herlev Privat Snemandsvej 31
7000s Herlev Herlev Kommune Snemandsvej (offentligt vejareal)
27c Mørkhøj Gladsaxe Kommune 

ejendomsnr 656
16f Herlev Privat Snemandsvej 40
16ls Herlev Privat Snemandsvej 38
16g Herlev Privat Hyldemorsvej 43
7000s Herlev Herlev Kommune Hyldemorsvej (offentligt vejareal)
16p Herlev Privat Hyldemorsvej 46
11c Herlev Herlev Kommune Boldbaner på Elverhøjen 64
7eæ Herlev Ejerforeningen I Matr.Nr. 

7eæ
Ederlandsvej 57-59

7000g Herlev Herlev Kommune Ederlandsvej (offentligt vejareal)
7000z Mørkhøj vejareal Sti gennem parken til Juni Allé
32b Mørkhøj Gladsaxe Kommune 

ejendomsnr 176835
Kagsåen

27b Mørkhøj Gladsaxe Kommune 
ejendomsnr 656

7on Herlev Privat Ederlandsvej 46
7oæ Herlev Privat Ederlandsvej 44C
7ph Herlev Privat Havmandsvej 26
7pi Herlev Privat Havmandsvej 24
7pm Herlev Privat Havmandsvej 22
7pn Herlev Privat Havmandsvej 20
7pr Herlev Privat Havmandsvej 18
7pp Herlev Privat Havmandsvej 16
7pu Herlev Privat Havmandsvej 14
7qa Herlev Privat Havmandsvej 12
7pæ Herlev Privat Havmandsvej 10
7qc Herlev Privat Havmandsvej 8
7rg Herlev Privat Tukshøjen 40
7sd Herlev Privat Tukshøjen 38B
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7fi Herlev Privat Tukshøjen 38A
7fk Herlev Privat Tukshøjen 36
7fl Herlev Privat Tukshøjen 34
7sk Herlev Privat Tukshøjen 32B
7fn Herlev Privat Klintekongevej 31
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BILAG 2
Kort over berørte matrikler, jf. bilag 1
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Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44 52 64 30 eller sende en mail til 
bolette.halfdan-nielsen@herlev.dk.

Venlig hilsen

Bolette Halfdan-Nielsen
Natur- og Miljømedarbejder

i Dette brev er udarbejdet efter procedure S-01 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, 
og kvalitetssikret af Kris Ømann.
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