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Godkendelse af dræn, sø samt overløb til mose på Valnæsvej 19 i 
 

Herlev Kommune godkender hermed anlæg af dræn, sø samt overløb til en mose 

med afledning til Tibberup Å på matriklerne 7
av

, 7
u
 og 7

v
 Hjortespring, Valnæsvej 

19, 2730 Herlev. Anlæggelsen godkendes i henhold til § 5 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og -restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016). 

 

Følgende vilkår skal overholdes: 

1. Dræn, sø, og overløb skal anlægges som beskrevet i denne godkendelse. 

Eventuelle afvigelser i projektet skal godkendes af Herlev Kommune. 

 

2. Dræn, sø, og overløb anlægges af grundejer for matriklerne 7
av

, 7
u
 og 7

v
 

Hjortespring og alle udgifter til anlæggelsen afholdes af grundejer.  

 

3. Vedligeholdelse dræn, sø, og overløb påhviler grundejer for matriklerne 7
av

, 

7
u
 og 7

v
 Hjortespring og alle udgifter til vedligeholdelsen afholdes af 

grundejer. 

 

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. En eventuel klage over 

godkendelsen vil desuden have opsættende virkning. 

  

 

Baggrund 

Grundejer for matriklerne 7
av

, 7
u
 og 7

v
 Hjortespring har den 30. april 2019 ansøgt 

Herlev Kommune om godkendelse af etablering af en ny sø i en vandlidende 

lavning, udlæg af jordmaterialer samt et dræn i et tilstødende areal samt etablering 

af et overløb fra søen til en nærliggende mose med afledning til Tibberup Å.  

Drænet, søen og overløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser som 

vandløb. Etableringen er omfattet af grund- og bredejeres ret til dræning og 

afledning til vandløb, jf. vandløbslovens § 3, stk. 1-2. Etableringen kræver dog 

godkendelse som anlæg af vandløb i henhold til § 5 i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og -restaurering m.v. (bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016) 

samt § 21 i Lov om vandløb (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017). Herlev 

Kommune er vandløbsmyndighed. 

27-05-2019 

Journalnr. 06.02.00P19-1-19 
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Teknisk beskrivelse 

Grundejer oplyser, at anlægget vil bestå af en ny ca. 600 m
2
 sø, som etableres ved 

afgravning i en del af vandlidende lavning på en græsmark. Søen får en dybde på 

1,5 m på dybeste sted. Jord fra etablering af søen udlægges i en anden del af 

lavningen, hvorfra der samtidig etableres et dræn til søen med almindelig drænrør. 

Fra søen etableres et overløb til en mose 50 meter nordøst for lavningen. Overløbet 

etableres som Ø110 faste rør, eventuelt med en brønd for lettere inspektion og 

rensning. Se skitsetegningen.  

Projektet udføres af grundejer, og udgifterne hertil afholdes af grundejer.  

Mosen afleder til det nærliggende offentlige vandløb, Tibberup Å. Gladsaxe og 

Herlev kommuner er myndighed for Tibberup Å. Tibberup Å en del af Værebro Å-

systemet, som afvander til Roskilde Fjord.  

Berørte matrikler og interesser 

Dræn, sø og overløb berører følgende matrikler: 

 

Lokalitet  

Matrikel nr. Grundejer Kommune/ 

myndighed 

Lavning/mark 7
av

 Hjortespring Valnæsvej 19 Herlev Kommune 

Lavning/mark 7
u
 Hjortespring Valnæsvej 19 Herlev Kommune 

Lavning/mark 7
v
 Hjortespring Valnæsvej 19 Herlev Kommune 

Mose  7
x
 Hjortespring Herlev Kommune Herlev Kommune 

Tibberup Å 7000
al
 Hjortespring Herlev Kommune Herlev Kommune 

Berørte matrikler og grundejere. 
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Projektområdet på Valnæsvej 19. 

 
Grundejers skitsetegning af anlægget.  
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Herlev Kommunes vurdering 

Herlev Kommune vurderer som vandløbsmyndighed: 

Afledningsinteresser: 

Mosen ligger i en kratbevokset lavning og afleder, når den er vandfyldt, til Tibberup 

Å. Der vurderes ikke at være kapacitetsmæssige begrænsninger ved afledning til 

mosen. Ved høj vandstand i åen er mosen og åen dog sammenhængende. 

Tibberup Å har begrænset hydraulisk kapacitet, da vandet ved høj vandstand står 

ind i haver langs åen. Den nye tiledning af vand fra søen vurderes dog kun at 

udgøre et beskedent ændret bidrag til åen, da oplandet fra drænet og søen er lille, da 

der kun vil blive afledt i særligt våde perioder efter kapaciteten i både søen og 

mosen er fyldt, og da kun med beskeden afstrømning. Tibberup Å vurderes ikke 

hydraulisk påvirket af projektet. 

Herlev Kommune bemærker, at lavningen formodentligt også tidligere har været 

drænet til mosen og Tibberup Å, da lavningen jf. ældre luftfotos og kort har været i 

omdrift. Markdræn har ikke kunnet genfindes og vurderes ude af funktion. Herlev 

Kommune bemærker videre, at dræning og afledning til mosen er omfattet af 

grundejers afledningsret, jf. vandløbslovens § 3. 

Natur- og miljøinteresser:  

Mosen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse, og der må derfor ikke 

ske tilstandsændring af mosen. Mosen fremstår krat-/træbevokset, overskygget og 

uden vandvegetation eller særligt dyre- og planteliv. Etablering af udløbet og 

periodevis tillidning af vand vurderes ikke at påvirke mosen eller dens vandkvalitet. 

Det afledte vand fra søen til mosen og åen vurderes ikke forurenet, da eventuelle 

næringsstoffer og materiale fra drænet vil blive tilbageholdt i søen. 

Tibberup Å har målsætning om god økologisk tilstand, men opfylder pt. ikke 

målsætningen. Tilledning af vand fra søen og mosen vurderes ikke at få 

miljømæssig betydning for Tibberup Å. 

Herlev Kommune har ikke kendskab til forekomst af særligt beskyttede arter i 

mosen (arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV), men spidssnudet frø, stor 

vandsalamander og arter af flagermus forekommer sandsynligvis i området. 

Projektet vurderes ikke at påvirke disse arter negativt, da mosen som overskygget er 

uegnet som levested. Den nye sø vil sandsynligvis forbedre paddernes muligheder i 

området, enten som levested eller som trædesten for spredning i området. 

Projektet påvirker ikke Natura2000 områder. 

Økonomiske interesser:  

Alle udgifter til etablering af dræn, sø og overløb afholds af grundejer. Projektet vil 

ikke medføre udgifter for andre. 

Vedligeholdelse af anlægget vil jf. vandløbsloven påhvile grundejer. Anlægget 

vurderes ikke at medføre økonomiske udgifter eller forøgelse af vedligeholdelse af 

afledningssystemer i mosen eller Tibberup Å.  

Partshøring 

Udkast til denne godkendelse var i partshøring hos grundejer for Valnæsvej 19 samt 
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Gladsaxe Kommune fra den 21. maj 2019 til den 27. maj 2019. Grundejer og 

Gladsaxe Kommune havde ikke bemærkninger.  

Offentliggørelse  

Godkendelsen er offentliggjort ved annoncering på Herlev Kommunes hjemmeside 

den 27. maj 2019. 

Klagevejledning 

Godkendelsen kan, bortset fra økonomiske spørgsmål, påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af godkendelsen, det 

vil sige, at godkendelsen kan påklages til og med den 24. juni 2019. 

Klageberettigede er adressaten, enhver der må antages at have en individuel 

væsentlig interesse i sagens udfald, lokale foreninger og organisationer med 

væsentlig interesse i afgørelsen, samt landsdækkende natur- og rekreative 

foreninger og organisationer, jf. vandløbslovens § 84. 

Klagen skal indgives til Miljø - og Fødevareklagenævnet via klagenævnets 

klageportal. Link til klageportalen samt uddybende klagevejledning findes på Miljø- 

og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.  

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. Herlev 

Kommune videresender din anmodning til Miljø - og Fødevareklagenævnet, som 

afgør, om din anmodning kan imødekommes.  

Miljø - og Fødevareklagenævnet opkræver for behandling af en klage et gebyr på 

900 kr. fra private personer samt 1.800 kr. fra virksomheder, organisationer og 

myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold i klagenævnets 

afgørelse. Mere vejledning om gebyret findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside, www.nmkn.dk. 

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. En klage har opsættende 

virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Herlev 

Kommune kan dog efter ansøgning meddele tilladelse til, at anlægsarbejder kan 

påbegyndes, uanset godkendelsen er påklaget. 

Venlig hilsen 

Kris Ømann 

Herlev Kommune - Center for Teknik og Miljø 

Denne afgørelse er desuden sendt til orientering til:  

 Gladsaxe Kommune: miljo@gladsaxe.dk 

 Friluftsrådet: gb@brusch.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk, herlev@dof.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening: dnherlev-sager@dn.dk; dnballerup-sager@dn.dk 

                                                 
i
 Dette brev er udarbejdet efter procedure S-01 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem,  

og kvalitetssikret af Bolette Halfdan- Nielsen. 
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