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Afgørelse af miljøscreening for ny afvanding af søer på Hjortespring 

Golfbane 

 
Herlev Kommune har den 20. august 2021modtaget ansøgning fra Herlev 

Kommunes Center for Teknik og Miljø til screeningsafgørelse efter 

miljøvurderingsloven for ændring af afvandingsmønster, hævning af vandstand og 

udvidelse af sø-areal ved Syvende Sø og Hjortesøen. Arealet til det ansøgte projekt 

ligger i Herlev Kommune på Hjortespring Golfbanes arealer, Klausdalsbrovej 602, 

matr. 2n og 17e, Hjortespring. Herlev Kommune er grundejer på begge matrikler.  

 

Afgørelse 
Herlev Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at den 

ændrede vandstrømning, ændring af terræn og større vandstand i Hjortesøen, og 

indvinding af søvand til vanding af golfklubbens baner som erstatning for indvundet 

grundvand (drikkevand) ikke vil kunne påvirke miljøet i væsentlig grad, og derfor 

ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingslovens 

regler.  

 

Afgørelsen offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside, www.herlev.dk under 

høringer og afgørelser. 

 

Begrundelse  
Herlev Kommunes begrundelse for afgørelsen er, at de to søer, Syvende Sø og 

Hjortesøen, allerede i dag findes i området, og fortsat vil udgøre en del af de for 

området karakteristiske landskabs- og naturelementer med lysåbne, grønne arealer 

blandet med skov og søer.  

 

Hjortesøens overfladeareal udvides og vandstanden hæves ca. 1 meter, således at 

projektet også vil kunne medvirke til en let øget dannelse af grundvand i området.  

 

Arealet i projektområdet ændrer ikke væsentlig karakter ved udvidelsen af søen, 

idet det fortsat vil fremstå med golfbane, grønne naturarealer samt vådområder i 

form af grøfter, søer og vandhuller.  

 

Projektet vil ikke påvirke de nærmeste mere sårbare naturtyper, som fredede 

arealer, habitatområder eller fuglebeskyttelsesområder. Der er ingen kendte danske 

rødlistede arter i området og ej heller registreret dyrearter som er omfattet af 
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Habitatdirektivets Bilag IV i selve projektområdet. Fra nærliggende arealer kendes 

dog stor vandsalamander, spidssnudet frø og flagermus. Grundet anlægsperiodens 

tidshorisont, som er afgrænset til 1 måned i efterårsperioden, vurderes eventuelle 

bilag IV-arter indenfor projektområdet ikke at ville blive påvirket af anlægsarbejdet.  

 

Projektet forventes at kunne tilføre området et mere rigt dyre- og planteliv, idet 

ændringerne af terræn- og sø-forhold vil kunne have en lille og positiv effekt på 

spredningsmuligheder og eventuelt som fødegrundlag for habitatområdets dyr.  
 

Projektet har desuden ingen betydning i forhold til støj, støv, lugt eller lysgener og 

er samlet set vurderet til at være uden væsentlige miljøpåvirkning.  

 

Beskrivelse af projektet 

Syvende Sø afkobles fra nuværende afledning til en nedlagt vandforsyningsledning. 

I stedet etableres en ny rørledning som forbinder de to søer.  

 

Hjortesøen udvides med 1.500 m
2
 nyt sø-areal ved udgravning af ca. 1.200 m

3
 jord i 

en eksisterende lavning nordøst for søen. Dertil hæves vandstanden i Hjortesøen fra 

kote 29,85 m til kote 31,0 m ved at hæve udløbskoten i det eksisterende afløbsrør, 

som fører til den nedlagte vandforsyningsledning. Det afgravede jordmateriale 

planeres i en lavning med golfbaneareal nordvest for søen, så lavningen ikke 

oversvømmes ved vandstandshævningen.  

 

Hævning af vandstanden i Hjortesøen sker med henblik på skabe mulighed for at 

indvinde søvand fra Hjortesøen til brug for vanding af golfklubbens nærliggende 

græsbaner. Vandstandshævningen kan på sigt ligeledes skabe mulighed for 

eventuelt at genetablere afledning fra golfområdet til Tibberup Å. Projektområdet 

ses på oversigtskort i bilag 1. 

 

 

Lovgrundlag  
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens

1
 bilag 2, 10 f om afvandingsveje, 

herunder kanalbygning og regulering af vandløb samt 10 g om dæmninger og andre 

anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. For begge punkter i bilag 2 

gælder, at projektet ikke er af et omfang, at det er omfattet af miljøvurderingslovens 

bilag 1.  

 

Miljøscreeningen er gennemført med udgangspunkt i beskrivelse af og redegørelse 

for der indsendte projekt, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som 

er gældende på screeningstidspunktet.  

 

Afgørelsen om at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og 

tilladelse, er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.  

 

                                                 
1
 Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. 
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Såfremt projektet ændres, skal den pågældende ændring anmeldes til Center for 

Teknik og Miljø med henblik på vurdering af, om ændringen udløser krav om 

miljøvurdering og tilladelse til ændringen.  

 

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er 

meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 år på hinanden følgende år, jf. 

miljøvurderingslovens § 39. 

 

 

Øvrigt vedr. screeningen 

Projektet er omfattet af lokalplan 31 A
2
 og udlagt til rekreativt område, der blandt 

andet udlægger området til offentlige fritids- og friluftsformål samt skal tage hensyn 

til områdets landskabelige kvaliteter, således at det bevarer sin karakter af åbent 

land og levested for naturlige dyre- og planteliv.  

 

Projektet ligger i lokalplanens område B, som er udlagt til offentligt grønt fritids- og 

naturområde samt golfbane, jf. planens kort 3. 

 

Projektet kræver særskilt dispensation fra lokalplanens bestemmelse om de ønskede 

regulering af terrænet, hvorfor reguleringen ikke er en del af denne afgørelse.  

 

Projektet vil inddrage en mindre del af golfklubbens eksisterende bane ved 

Hjortesøen, som omlægges til natur, i og med at Hjortesøens vandflade udvides, 

hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse 2.4. 

 

Herlev Kommune vurderer derfor at prokejtet kan rummes indenfor lokalplanens 

generelle formål, og anvendelsen forudsætter ingen ændring i forhold til 

anvendelsen i lokalplanen. 

 

Klagevejledning  
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af 

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen.  

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Herlev 

Kommunes hjemmeside og udløber dermed 30. september 2021. 

 

Klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Nævnenes Hus, 

https://naevneneshus.dk 

 

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen, og Herlev Kommune vil 

efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Klageportalen samt det materiale, 

der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et 

gebyr, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde 

                                                 
2
 Lokalplan 31 A, for et område ved golfanlægget i Hjortespring, vedtaget af Herlev 

Kommunalbestyrelse 19. juni 2002. 

https://naevneneshus.dk/
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behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives 

helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Bolette Halfdan-Nielsen  

 

Herlev Kommune 

 

 

Bilag 1 – oversigtskort over projektområdet 
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