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Afgørelse om at regulering af Obovej-vandløbet ikke er omfattet krav 

om miljøvurdering 
 

Herlev Kommune meddeler hermed, at regulering Obovej-vandløbet ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen meddeles i henhold til 

§ 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 

25/10/2018.  

 

Oplysninger i sagen 

Herlev Kommune har den 11. juni 2019 modtaget anmeldelse af regulering af det 

fællesprivate rørlagte Obovej-vandløb. Se bilag 1. 

 

Reguleringsprojektet omfatter nedlæggelse af 40 m af vandløbets rørunderføring 

under Herlev Ringvej, hvorved vandløbet fremover opdeles i en 185 m nordlig og 

en 431 m sydlig del. Den nordlige del af vandløbet kobles i stedet på et HOFORs 

regnvandsledning i Herlev Ringvej, som afleder vandet til Sømose Å. 

 

Desuden etableres i Kantatevej et bygværk i vandløbets underføring. 

 

Herlev Kommunes vurdering 

Herlev Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens krav 

om screening for, om hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet. 

Dette da vandløbsregulering er anført i lovbekendtgørelsens bilag 2, punkt 10f.  

 

Herlev Kommune vurderer på baggrund af sagens oplysninger i bilag 1, at 

reguleringsprojektet ikke vil få væsentlig påvirkning på det omgivende miljø. Der er 

ikke natur- og miljøinteresser knyttet til det rørlagte vandløb. Hverken nedlæggelse 

af underføringen og opdeling af vandløbet eller etablering af bygværket i 

Kantatevej vurderes derfor at få væsentlig påvirkning af miljøet. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan for så vidt angår de retlige forhold påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens 

udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 
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indenfor arealanvendelsen. Klagefristen er senest 4 uger efter offentliggørelsen, det 

vil sige seneste 28. juli 2019.  Link til klageportalen samt uddybende 

klagevejledning findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. 

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene inden 6 måneder efter 

offentliggørelsen af afgørelsen. 

Offentliggørelse 

Afgørelsen er annonceret på www.herlev.dk/afgørelser den 01. juli 2019.  

Godkendelse efter vandløbsloven  

Herlev Kommune har den 01. juli 2019 desuden godkendt reguleringsprojektet efter 

vandløbslovens bestemmelser i særskilt afgørelse. 

 

 

Kontakt 

For spørgsmål vedr. godkendelsen er du velkommen til at kontakte Herlev 

Kommune, Center for teknik og Miljø, på tlf. 44 52 64 00 eller sende en mail til 

tm@herlev.dk. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kris Ømann 

Center for Teknik og Miljø 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Ansøgningsskema, fra Orbicon og HOFOR, af den 11. juni 2019. 
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