
 

 

 
Checkliste til brug for screening af krav om miljøvurdering og tilladelse 
(Screeningskriterierne er ikke udtømmende) 

Herlev Kommune den 2. september 2021 

Basis oplysninger 

VVM myndighed Center for Teknik og Miljø 

Sagsnummer 01.16.04G01-7-21 

Projektbeskrivelse Syvende Sø afkobles fra nuværende afledning til en nedlagt vandforsyningsledning. I stedet 
etableres 160 m rørledning fra Syvende Sø til Hjortesøen.  
 
I Hjortesøen hæves vandstanden fra kote 29,85 m til kote 31,0 m ved at hæve den nuværende 
overfaldskant til det eksisterende afløbsrør til den nedlagte vandforsyningsledning.  
 
Hjortesøen udvides med 1.500 m2 nyt søareal ved udgravning af ca. 1.200 m3 jord i en eksisterende 
lavning nordøst for søen. Det afgravede jordmateriale planeres i en lavning med golfbaneareal 
nordvest for søen, så lavningen ikke oversvømmes ved vandstandshævningen.  
 
Vandstandshævningen skal dels muliggøre evt. senere etablering af ny afledning i retning af 
Tibberup Å. Og dels skal den muliggøre, at der kan indvindes søvand fra Hjortesøen, som kan 
erstatte drikkevand til banevanding.  

Projektet berører følgende kommuner Herlev Kommune  

Bygherres navn, adresse og 
kontaktoplysninger 

Kris Ømann, mail: kris.omann@herlev.dk, tlf. 4452 6482 

Vedlagte bilag: kort, tegninger m.m. ja 

 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til 

lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 
 

  
x 

(Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt) 



Hvis ja, hvilket punkt på bilag 1: 

Er anlægget opført på bilag 2 til 

lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 
 
Hvis ja, hvilket punkt på bilag 2: 

 
x 

 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 

kanalbygning og regulering af vandløb.  

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig 

oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

 

Screeningskriterier Ikke 
relevant 

Ja 
 

Bør 
undersøges 

Nej 
 

Bemærkninger 

Anlæggets karakteristika      

1. Arealbehovet i ha    x Arealbehovet er ca. 0,35 ha til udvidelse af sø, 
terrænregulering og nedgravet rørledning.  

2. Er der andre ejere end Bygherre ?    x Nej, matriklerne ejes af Herlev Kommune, som også er 
bygherre. 

3. Det bebyggede areal í m2  
og bygningsmasse i m3 

   x Det bebyggede areal er 0 m2, da der ikke skal være 
bebyggelse. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m    x Der etableres ikke bebyggelse, men ændringer i udbredelse 
af søer, Syvende Sø og Hjortesøen. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow 
og opbevaring af: 
 
Råstoffer – type og mængde: 
 
Mellemprodukter – type og mængde: 
 
Færdigvarer – type og mængde: 

    
 
 
 
x 

 
 
 
Anlægget skal kun håndtere regn- og søvand. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg    x Ikke relevant, da der ikke er strækningsanlæg i 
projektområdet. 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg    x Ikke relevant, da der ikke er strækningsanlæg i 
projektområdet. 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og    x I anlægsperioden skal bruges grus til etablering af den 160 



mængde: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 

meter lange drænledning. Øvrigt materiale udnyttes af 
eksisterende materialer i området.  
 
Der er ikke behov for råstoffer i driftsfasen. 
 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde: 
 
I anlægsfasen: 
 
I driftsfasen: 

   x I anlægsfasen håndteres regnvand som i dag ved 
nedsivning i jorden samt overfladeafstrømning til søerne 
og regn som falder direkte i søerne. Der er ikke behov for 
yderligere forbrug af vand.  
 
I driftsfasen skal kun benyttes vand fra Hjortesøen til 
vanding af golfklubbens baner. Søens flodemål fastsættes i 
særskilt tilladelse efter vandforsyningsloven samt 
dispensation naturbeskyttelsesloven, som skal sikre at 
søens natur ikke påvirkes negativt. 
 

10. Forudsætter anlægget etablering af 
yderligere vandforsyningskapacitet: 

    
x 

Projektet medfører en reduktion i brug af vand fra 
vandforsyningen, idet det bliver muligt, årligt at erstatte 
ca. 4.000 m3 søvand med drikkevand.  
 

11. Affaldstype og mængder, som følge af 
anlægget: 
 
Farligt affald: 
 
Andet affald: 
 
Spildevand: 

   x  
Der fremkommer ikke farligt affald eller spildevand, som 
skal ledes til renseanlæg, hverken i anlægs- eller driftsfase..  
 
Alle jordmaterialer fra udvidelse af Hjortesøen 
genindbygges i terrænet omkring søen. Træaffald efter 
rydning af træer og buske placeres i den eksisterende 
skovbevoksning ved søen. Regnvand afledes som i dag til 
jorden og søerne i projektområdet og de nærliggende søer.  

12. Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående ordninger 

   x Der er ikke behov for ændring af eksisterende ordninger til 
bortskaffelse af affald eller spildevand. 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier 
for støj 

   x Projektet ligger i grønt område af golfbanen, omgivet af 
hestefold, skov, idrætsanlæg og veje. Nærmeste beboelse 



ligger ca. 180 meter fra projektområdet og vil ikke blive 
påvirket af projektet, hverken i anlægs- eller driftsfasen. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier 
for luftforurening 

   x De vejledende grænseværdier for luftforurening 
overskrides ikke. 

15. Vil anlægget give anledning til 
vibrationsgener 

   x De vejledende grænseværdier for gener fra vibrationer 
overskrides ikke. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener    x I anlægsfasen skal der opgraves, flyttes og planeres 1.200 
m3 jord, hvilket kan støve lidt i nærområdet hvor arbejdet 
pågår. Jordmaterialerne vil grundet årstiden (efterår) 
sandsynligvis være fugtige og derfor ikke give anledning 
til støvgener. Nærmeste påvirkning vil alt efter vindretning 
kunne påvirke naturarealer, hestefold og golfklubbens 
banearealer. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener    x Projektet vil ikke give anledning til lugtgener, da der er tale 
om en udvidelse af eksisterende sø-areal. 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener    x I anlægsfasen er der ikke behov for oplysning af 
byggepladsen, da arbejdet foregår i dagtimerne i perioden 
september og oktober måned. Der etableres ikke belysning 
i driftsfasen. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig 
risiko for uheld 

   x Anlægsarbejderne med anlæggelse af drænledning og 
udvidelse af Hjortesøen udgør ikke en risiko for uheld. I 
driftsfasen vil søerne fremstå som i dag  - bare lidt større, 
og terrænet langs den nedgravede drænledning 
bibeholdes. 

Anlæggets placering      

20. Forudsætter anlægget ændring af den 
eksisterende arealanvendelse 

    Arealet består i dag af søerne, Syvende Sø og Hjortesøen, 
som ligger på golfbanens arealer. Projektet ændrer ikke 
arealets anvendelse til disse naturarealer og 
fritidsinteresser. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan for området 

   x Projektet ligger i lokalplan 31A, område B, som er udlagt til 
offentligt grønt fritids- og naturområde samt golfbane, jf. 



planens kort 3. Projektet forudsætter derfor ikke ændringer 
i den eksisterende lokalplan. Projektet kræver dog 
dispensation fra lokalplanens bestemmelse 9.14 i forhold til 
regulering af terrænet. 

22. Forudsætter anlægget ændring af 
kommuneplanen 

   x Projektet ligger i Hjortespringkilen og forudsætter ikke 
ændring af kommuneplanen.  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der 
fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner 

   x Anvendelsen af arealet begrænser ikke anvendelsen af 
naboarealer.  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for 
fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og 
grundvand 

   x Projektet hindrer ikke eventuel fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og udnyttelse af grundvand. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning 
af sårbare vådområder 

    Både Syvende Sø og Hjortesøen er omfattet af beskyttelsen 
efter naturbeskyttelseslovens §3. Beskyttelsen af disse 
naturområder håndteres særskilt i afgørelser fra Herlev 
Kommune.  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen 

   x Nej, der er ca. 11 km til nærmeste kyst, Øresund. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov    x Nej, men der skal ryddes krat omkring Hjortesøen.  

28. Vil anlægget være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater eller 
naturparker 

   x Projektet vil heller ikke hindre eventuel fremdig etablering 
af reservat eller naturpark. 

29. Tænkes anlægget placeret i 
Vadehavsområdet 

   x Nej, anlægget ligger på Sjælland. 

30. Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede områder – 
 
Nationalt: 
 
Internationalt (Natura 2000): 

   x Nærmeste fredede områder er Sømosen, som ligger ca. 1 
km fra projektområdet. Sømosen påvirkes ikke af projektet. 
  
Nærmeste Natura2000 Habitatområde er Hareskoven, 
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, nr. 123, som 
ligger ca. 1,8 km fra projektet. Natura2000 området 



 
Forventes området at rumme beskyttede arter 
efter bilag IV 
Forventes området at rumme danske 
rødlistearter: 

påvirkes ikke af projektet, men den ekstra ca. 1.500 m2 
større sø- og vandflade, som projektet genererer, kan have 
en lille og gavnlig effekt på spredningsmuligheder og 
eventuelt som fødegrundlag for habitatområdets dyr. 
Hverken i Syvende Sø eller Hjortesøen er der registreret 
arter, som er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Stor 
vandsalamander og spidssnudet frø lever i området, og vil 
formentlig også kunne findes i og omkring søerne.  
 
Lokaliteterne er ikke udprægede paddelokaliteter, da der 
lever fisk i søerne. Anlægsarbejdet vil foregå udenfor de to 
bilag IV-arters yngletid. Idet størstedelen af udvidelsen af 
Hjortesøen sker på de eksisterende golfbanearealer, 
forventes arterne ikke at påvirkes negativt under 
anlægsarbejdet, selvom de finder ly på land. 
I driftsfasen vil projektet forbedre de to bilag IV-arters 
leve- og ynglemuligheder.  
 
Flagermus forekommer sandsynligvis i området. I 
anlægsfasen skal der ikke fældes store, ældre træer, som 
kunne udgøre et muligt tilholdssted for flagermus.  
 
I driftsfasen vil hævning af vandstanden i Hjortesøen 
måske medføre at enkelte træer dør. Træerne kan forblive 
på stedet og indgå i den naturlige cyklus til gavn for 
insekter, flagermus mv. Dertil vil udvidelsen af 
Hjortesøens vandareal kunne gavne insektlivet og virke 
som fødegrundlag for flagermus. 
 
Der er ingen kendte danske rødlistede arter i området. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 
 
Overfladevand: 

   x Vandet fra Syvende Sø og Hjortesøen afledes fremover 
fortsat til den nedlagte vandforsyningsledning. Den 
samlede vandmængde afledte vandmængde reduceres lidt 
som følge af fordampning, mindre afdræning samt 
indvinding af ca. 4000 m3 vand til vanding.  Fra 



 
Grundvand: 
 
Naturområder: 
 
Boligområder (støj/lys og Luft): 

vandforsyningsledningen afledes vandet via Sømose Å til 
den Harrestrup Å. Harrestrup Å er et målsat vandløb, som 
ligger i et andet vandopland (Køge Bugt) end søerne 
(Roskilde Fjord). Projektet medfører en marginal mindre 
mængde vand, men af bedre kvalitet i afledningen til 
Harrestrup Å. Ændringen vurderes ikke at have betydning 
for Harrestrup Å. 
 
Den ny drænledning medfører, at Syvende Sø afleder vand 
til Hjortesøen. Syvende Sø har bedre naturkvalitet med 
færre nærringsstoffer og mere artsdiversitet end 
Hjortesøen. Afledningen kan derfor forhåbentlig påvirke 
Hjortesøen, så den får en bedre vandkvalitet og højere 
artsdiversitet. Vandet i søerne er ikke undersøgt for 
miljøfremmede stoffer, men er formodentlig rent søvand, 
da der i dag ikke sker tilledning til søerne fra andet end det 
omkringliggende terræn med grønne arealer. 
 
 
Projektet ligger i et område med særlige 
drikkevandsinteresser. Projektet medfører, at der 
tilbageholdes mere vand i Hjortesøen end i dag, hvilket 
kan medvirke til en mindre forøgelse af 
grundvandsdannelsen.  Kvaliteten af søernes vand 
forventes ikke at være forurenet, hvorfor grundvandets 
miljøkvalitet ikke påvirkes negativt. 
Grundvandsressourcen beskyttes dertil ved, at det årlige 
ca. 4.000 m3 indvundne vand fra søerne erstatter 
drikkevand.  
 
Miljøkvalitetskrav til naturområderne, som her er 
repræsenteret af søerne, fastsættes i særskilt tilladelse fra 
Herlev Kommune.  
 
Projektet ændrer ikke på de eksisterende miljøparametre i 



forhold til boligområder, herunder støj, lys og luft.  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket 
område 

   x Nærmeste tætte bebyggelse ligger ca. 200 meter fra 
projektområdet. Området påvirkes ikke af projektet, men 
områdets natur forbedres til gavn for den rekreative brug 
af området. 

33. Kan anlægget påvirke: 
 
Historiske landskabstræk: 
 
Kulturelle landskabstræk: 
 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
Æstetiske landskabstræk: 
 
Geologiske landskabstræk: 

   x Projektet vurderes ikke at påvirke, de områdets forskellige 
landskabelige træk, da det fortsat vil indgå i den 
eksisterende mosaik af terrestriske åbne arealer, søer, 
vandhuller samt skov.  

Kendetegn ved den potentielle 
miljøpåvirkning 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes 
placeret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning 

   x Nej, området er ikke sårbart overfor den ændrede 
vandføring eller udvidelse af vandflade. Øvrige 
miljøpåvirkninger, som støj, støj, lugt eller kemiske 
påvirkning er ikke relevant.  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i 
område, der sammen med det ansøgte 
medfører en påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold) 

   x Nærværende projekt kan eventuelt udbygges senere ved at 
regulere vandafledning fra en række af de øvrige søer på 
golfbanen. En sådan ændring vil kræve særskilt 
godkendelse af sådanne projekter. Hvis sådanne projekter 
udføres, vurderes de samlet at få en positiv indvirkning på 
natur og miljø, da der vil kunne tilbageholdes mere vand i 
områdets natur, som kan anvendes til banevanding, 
grundvand samt bidrage til naturlige vandområder. Der er 
for indeværende ikke planlagt andre projekter i området, 
hvorfor der ikke er kumulative forhold for nærværende 
projekt. 



36. Er der andre kumulative forhold ?    x Projektets effekt på den mindre tilledning af overfladevand 
til Sømosen samt grundvandsdannelsen giver ikke 
anledning til væsentlige påvirkning, hvorfor der ikke 
vurderes at være andre kumulative forhold. 

37. Den forventede miljøpåvirknings 
geografiske udstrækning i areal 

    Miljøpåvirkningen af projektet vil være begrænset til det 
areal, hvor projektet placeres. 

38. Omfanget af personer der forventes berørt 
af miljøpåvirkningen 

    Miljøpåvirkningerne vil ikke påvirke nogen personer, da 
der fortsat er muligt at spille golf samt gå i området. 

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række 
ud over kommunen/MC’s område 

   x Nej, miljøpåvirkningen ved ændring af vandstanden og 
udvidelse af Hjortesøen vil være begrænset til Herlev 
Kommune. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 
nabolande 

   x Nej, projektet vil ikke berøre nabolande. 

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne 
være væsentlige – 
 
Enkeltvis: 
 
Eller samlet: 

   x Projektet vil forbedre natur- og miljøforhold i området, idet 
der sker en udvidelse af sø-areal og derved også det hertil 
knyttede naturlige dyre- og planteliv, der tilbageholdes 
mere vand i områdets naturarealer, det overskydende 
søvand erstatter indvundet grundvand (drikkevand) og en 
mere naturlig vandstand og vandveje etableres, idet 
overløb til den nedlagte vandforsyningsledning vil kunne 
frakobles.  
 
Ingen af projektets miljøpåvirkninger vurderes at være af 
væsentlig karakter, hverken enkeltvis eller samlet.  

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes 
som kompleks 

   x Nej  

43. Er der stor sandsynlighed for 
miljøpåvirkningen 

   x Forbedring af forholdene af det naturlige dyre- og planteliv 
samt grundvandsdannelse forventes at ville indtræffe, men 
miljøpåvirkningerne heraf et ikke af væsentligt omfang. 

44. Er påvirkningen af miljøet – 
 
Varig: 

   x Ved vandstandshævning og arealudvidelse af Hjortesøens 
vandoverflade er påvirkningen af miljø- og natur   
 



 
Hyppig: 
 
Reversibel: 

Varig, så længe den projekterede tilstand bibeholdes. 
 
med en hyppighed, som varer hele året med de naturlige 
udsving som følge af årstidsvariationer.  
 
Og er reversibel, såfremt den koblede vandføring stoppes 
og søernes nuværende arealer genskabes. 

Konklusion      

Giver resultatet af screeningen anledning til at 
antage, at det anmeldte projekt vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligt 

   x Resultatet af screeningen giver samlet set ikke anledning til 
at antage, at det ansøgte projekt vil påvirke miljøet i et så 
væsentligt omfang, at projektet er omfattet af krav om 
miljøvurdering og tilladelse.   

 


