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Godkendelse af regulering af Obovej-vandløbet ved nedlæggelse af 

vandløbets underføring af Herlev Ringvej samt etablering af bygværk i 

Kantatevej i 
 

Herlev Kommune godkender hermed, at det fællesprivate Obovej-vandløb reguleres 

ved, at vandløbets underføring af Herlev Ringvej på matrikel 7000
bn

 Herlev 

nedlægges, samt at der etableres et bygværk i vandløbets underføring af Kantatevej 

på matrikel 7000
l
 Herlev. Reguleringsprojektet godkendes i henhold til § 17 i 

vandløbsloven
1
.  

 

Herlev Kommune godkender desuden, at bygværket i Kantatevej kan påbegyndes 

etableret inden klagefristens udløb i henhold til § 30 i reguleringsbekendtgørelsen
2
.   

 

Følgende vilkår skal overholdes: 

 

1. Reguleringsprojektet skal udføres som beskrevet i denne godkendelse med 

tilhørende i bilag 1. Eventuelle afvigelser i reguleringsprojektet skal 

godkendes af Herlev Kommune. 

 

2. Hele reguleringsprojektet gennemføres og betales af HOFOR uden 

omkostninger for vandløbets bredejere og øvrige interessenter.  

 

3. Den nedlagte underføring under Herlev Ringvej skal fjernes eller forblive i 

henhold til gældende regler og i henhold til Hovedstadens Letbanes krav om 

ledninger ved letbanetraceet (yellow footprint). Løsningen skal godkendes 

af Hovedstadens Letbane og Herlev Kommune som vejmyndighed. 

 

4. Reguleringsprojektet må ikke medføre begrænsninger for vandløbets 

nuværende vandføringsevne.  

 

5. Reguleringsprojektet begrænser ikke bredejeres og interessenters adgang til 

fremover at udnytte deres afledningsret til vandløbet i henhold til 

vandløbsloven, uanset om afledningsretten i dag er udnyttet eller ikke. 

                                                 
1
 Bekendtgørelse af lov om vandløb, Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/01/2017.  

2
 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering, Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016.  
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6. HOFOR eller den til enhver tid værende ejer af regnvandsledningerne er 

pligtig til at modtage og aflede vandet fra den nordlige del af vandløbet uden 

omkostninger for vandløbets bredejere og interessenter.  

 

7. HOFOR skal sørge for, at afledningsretten for den nordlige del af vandløbet 

til regnvandsledningen tinglyses. Tinglysningsløsningen skal aftales med 

Herlev Kommune. 

 

8. Vedligeholdelse af tilslutningsbrønden med sandfang (nordlig station 285 

m), hvor vandløbet sluttes på regnvandsledningen, samt bygværket i 

Kantatevej (sydlig station 109 m), hvor vejvand udledes til vandløbet, 

påhviler HOFOR eller den til enhver tid værende ejer af 

regnvandsledningerne.  

 

9. Vedligeholdelse af de 2 tilbageværende vandløbsstrækninger nord og syd 

for Herlev Ringvej påhviler uændret vandløbets bredejere i henhold til 

vandløbslovens bestemmelser. 

 

10. Påbegyndelse af anlægsarbejderne i Kantatevej inden klagefristens udløb 

sker på HOFORs eget ansvar. Hvis godkendelsen bliver påklaget og 

ophævet eller omgjort, skal HOFOR bringe vandløbet tilbage i lovlig stand. 

 
Godkendelsen gælder i forhold til vandløbslovens bestemmelser. Godkendelsen fritager 

ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er påkrævet. Blandt 

andet kræver projektet desuden godkendelse fra Herlev Kommune som vejmyndighed. 
 

 

Baggrund 

Forsyningsselskabet HOFOR har ved ansøgning af den 24. maj 2019 søgt Herlev 

Kommune om godkendelse af regulering af det fællesprivate rørlagte Obovej-

vandløb.  

 

Obovej-vandløbet forløber 757 m fra S-banen ved Hørkær i nord, langs Obovej og 

til Pilemosevej i Rødovre Kommune i syd. Se kort. Vandløbet er rørlagt på hele 

strækningen, bortset fra 37 m ved Netto på Kantatevej. Fra Pilemosevej afledes 

vandet til Harrestup Å via HOFORs regnvandsledninger.  

 

Obovej-vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. 

Reguleringsprojektet kræver derfor godkendelse fra Herlev Kommune som 

vandløbsmyndighed i henhold til vandløbslovens § 17. 
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Det fællesprivate rørlagte vandløb på Hørkær og Obovej. 

 

Reguleringsprojektet 

Det fællesprivate vandløb er i dag ført under Herlev Ringvej. HOFOR skal etablere 

nye og større vejafvandingsledninger i Herlev Ringvej forud for etablering af 

Hovedstadens Letbane. Da der ikke er plads til både vandløb og 

vejafvandingsledninger under vejen, vil HOFOR nedlægge vandløbets underføring 

af Herlev Ringvej.  

 

Ved reguleringsprojektet nedlægges vandløbets ca. 40 m underføring af Herlev 

Ringvej, så vandløbet fremover opdeles i en 185 m nordlig og en 431 m sydlig del. 

Den nordlige del af vandløbet kobles i stedet på et bygværk på HOFORs 

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

 

Desuden etableres i Kantatevej et nyt bygværk i vandløbets underføring for 

udledning af vejvand fra Herlev Ringvej til Obovej-vandløbet i stedet for de 3 

gamle udløb til vandløbet i Herlev Ringvej og Kantatevej. Tilladelse til udledning 

af vejvand til vandløbet vil blive behandlet af Herlev Kommune i særskilt tilladelse 

efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.  

  

Reguleringsprojektet inklusiv vandløbenes ny stationering og dimensionering er 

nærmere beskrevet vedhæftede bilag 1, ansøgning fra HOFOR af den 24-05-2019. 

 

Reguleringsprojektet udføres og betales af HOFOR.  

 

           Vandløb 

          Regulering 
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Reguleringsprojektet forventes gennemført i 2. halvdel af 2019. 

 

HOFOR vurderer, at projektet ikke vil medføre afledningsmæssige begrænsninger 

for vandløbets bredejere og interessenter, samt at den sydlige del af vandløbet 

fremover vil blive mindre hydraulisk belastet, da vandet fra den nordlige del af 

vandløbet ikke længere afledes via den sydlige del. 

 

Bredejere og interessenter 

Herlev Kommune har kendskab til følgende bredejere og interessenter i vandløbet: 

 
Bredejere og 

interessenter 

Matrikel Placering i forhold 

til reguleringen 

Interesse 

BaneDanmark - Nordlig del Afledningsret fra S-banen (pt. ikke 

udnyttet) 

Grundejerforeningen 

Glødelampen 

4s Herlev Nordlig del Bredejer og afledning/ dræning fra p-

areal. 

ELF Ejendomme 

(Hørkær 17A) 

4en Herlev Nordlig del Bredejer og afledning/ dræning fra p-

areal. 

Vestforbrænding  - Nordlig del Udledning af drænvand fra 

fjernvarmeanlæg. 

Herlev Kommune 7000bn og 7000l 

Herlev 
Reguleringsstrækning Bredejer for krydsningerne Herlev 

Ringvej og Kantatevej samt 

vejmyndighed. 

HOFOR  

 

- Reguleringsstrækning Udledning af regnvand fra Herlev 

Ringvej 

Salling Group 

Ejendomme A/S 

(Netto) 

4ak Herlev Sydlig del Bredejer, evt. afledning fra p-areal og 

dræning. 

G/F Toftegården 4ex Herlev 

 
Sydlig del Bredejer og evt. dræning 

Grundejerforeningen 

Fagotvej 

5le Herlev Sydlig del Bredejer og evt. dræning 

Naturstyrelsen 

(Haveforeningen 

Sommerhuskolonien) 

1z Islev By Sydlig del Bredejer og evt. dræning 

HOFOR  

 

- Sydlig del Afledning af vandløbet via 

regnvandsledning i Pilemosevej. 

Kendte bredejere og interessenter i vandløbet. 

 

Høring om reguleringsprojektet 

Herlev Kommune sendte reguleringsprojektet i høring hos vandløbets bredejere og 

interessenter samt offentliggjorde projektet på kommunens hjemmeside i perioden 

fra den 30. maj 2019 til 27. juni 2019. Herlev Kommune modtog ikke høringssvar 

til reguleringsprojektet.  

 

Herlev Kommunes vurdering  

Herlev Kommune vurderer som vandløbsmyndighed: 

Afledningsinteresser: 

Vandets naturlige afløb må jf. vandløbsloven ikke hindres. Da reguleringsprojektet 

fjerner den nuværende afløbsmulighed under Herlev Ringvej, så er HOFOR pligtig 

til at anvise anden afløbsmulighed for den nordlige del af vandløbet. Herlev 

Kommune vurderer, at den projekterede løsning med tilslutning af den nordlige del 

af vandløbet til HOFORs regnvandsledning i Herlev Ringvej sikrer fortsat afløb for 

den nordlige del af vandløbet. Godkendelsen gives på vilkår om, at løsningen ikke 

må begrænse vandløbets nuværende afledningskapacitet. 
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Da afledning fra vandløb til forsyningsledninger almindeligvis betragtes som 

uvedkommende vand, og da sådanne afledninger ikke er sikret via lovgivningen, 

men kun via denne godkendelse, så stilles der vilkår om, at HOFOR skal sikre 

afledningsforholdet ved tinglysning.    

 

Afskæring af den nordlige del af vandløbet vurderes at forbedre afløbskapaciteten i 

den sydlige del af vandløbet, da den sydlige del således ikke længere modtager vand 

fra den nordlige del. Udledning af vand til den sydlige del af vandløbet i det nye 

bygværk i Kantatevej vil blive behandlet i særskilt tilladelse til udledning i henhold 

til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, som pt. behandles af Herlev Kommune. 

Heri vil vandløbets kapacitet blive vurderet. 

 

Økonomiske interesser:  

Alle udgifter til gennemførelse af reguleringsprojektet afholdes af HOFOR. 

Projektet vil ikke medføre udgifter for vandløbets øvrige bredejere og interessenter.  

 

For afledning af vand til forsyningsledninger opkræver forsyningen normalt et 

afledningsbidrag, mens afledning af vand til vandløb er uden omkostninger. Da den 

nye afløbsløsning etableres af HOFOR jf. ovenstående pligt til opretholdelse af 

afløbsmuligheden, så skal det sikres at ændringen ikke påvirker bredejere og 

interessenter økonomisk. Godkendelsen gives på vilkår om, at afledning til 

forsyningsledningerne er uden omkostning for vandløbets interessenter.    

 

Vedligeholdelse af de 2 tilbageværende vandløbsstrækninger nord og syd for Herlev 

Ringvej påhviler uændret bredejerne iht. vandløbslovens bestemmelser, eventuelt 

efter fordelingsnøgle. Bredejere og interessenter på nordlige del af vandløbet kan 

ikke have andel i vedligeholdelsen af den sydlige del af vandløbet. 

 

Herlev Kommune ejer Herlev Ringvej samt vandløbets underføring under vejen. 

Herlev Kommune betinger sig som ejer og vejmyndighed, at hele den nedlagte 

underføring enten fjernes eller fyldes op efter gældende forskrifter, således at 

reguleringsprojektet ikke efterlader hulrum af rester af den nedlagte underføring 

under vejen. Den kommende etablering af Hovedstadens Letbane stiller særlige 

krav til vejens bæreevne. Der stilles derfor vilkår om fjernelse eller opfyldning af 

den nedlagte rørunderføring.  

 

Natur- og miljøinteresser:  

Da vandløbet overvejende er rørlagt, påvirker reguleringsprojektet ikke natur- og 

miljømæssige interesser. En kort 37 m åben strækning af vandløbet nedstrøms 

Herlev Ringvej vil blive til tør grøft, men der er her efter Herlev Kommunes 

vurdering ingen naturinteresser i grøften.  

 

Reguleringsprojektet påvirker ikke målsatte vandløb. Reguleringen vurderes at være 

uden betydning for den målsatte Harrestrup Å. 

 

Projektet påvirker ikke særligt beskyttede arter (arter omfattet af habitatdirektivets 

bilag IV). Særligt beskyttede arter forekommer hverken i projektområdet eller ved 

udledning i Sømose Å eller Harrestrup Å. Projektet påvirker ikke Natura2000 

områder. 
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Det er vurderet i særskilt afgørelse af den 1. juli 2019 i henhold til 

miljøvurderingslovens bestemmelser, at reguleringsprojektet ikke vil få væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

 

Påbegyndelse af reguleringsprojektet 

Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. 

Reguleringsprojekter må normalt ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Da 

etablering af Hovedstadens Letbane er underlagt en stram tidsplan med store 

konsekvenser ved forsinkelse, har HOFOR ansøgt om at få lov til at påbegynde 

etablering af udløbsbygværket i Kantatevej allerede fra den 1. juli 2019, inden 

klagefristens udløb. Den resterende del af reguleringsprojektet vil blive udført efter 

klagefristens udløb. 

 

Herlev Kommune kan godkende, at etablering af udløbsbygværket i Kantatevej 

påbegyndes allerede den 1. juli 2019 inden klagefristens udløb i henhold til 

reguleringsbekendtgørelsens § 30. Der fastsættes dog vilkår om, at HOFOR for 

egen regning er pligtig til at tilbageføre vandløbet til tilstanden før arbejdernes 

påbegyndelse, hvis godkendelsen som følge af klage bliver ophævet eller ændret.  

 

Partshøring 

Udkast til denne godkendelse har været sendt i partshøring hos HOFOR samt 

Herlev Kommune som vejmyndighed og bredejer den 1. juli 2019. Parterne havde 

ikke bemærkninger til godkendelsen og dens vilkår.  

Meddelelse og offentliggørelse  

Godkendelsen er sendt til orientering til vandløbets ejere og interessenter samt 

offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 01. juli 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 28. juli 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 

hjemmesiden for Nævnenes Hus, www.naevneneshus.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 

http://www.naevneneshus.dk/
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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. 

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

godkendelsen vil desuden have opsættende virkning. 

 

 

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: Ansøgning om Regulering af Obovej-vandløbet fra HOFOR og Orbicon af 

den 24-05-2019. 

 

 

 
Denne godkendelse er offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 01. juli 2019, 

samt sendt til orientering til: 

 BaneDanmark: banedanmark@bane.dk  

 Grundeejerforeningen Glødelampen: epost 

 ELF Ejendomme: info@elfdevelopment.dk  

 Vestforbrænding: vestfor@vestfor.dk  

 HOFOR: eist@hofor.dk, evar@hofor.dk, tsbo@hofor.dk  

 Salling Group Ejendomme A/S (CVR 21503894), e-post.  

 G/F Toftegården: nina.blom66@gmail.com  

 Grundejerforeningen Fagotvejens Rækkehuse: rasmus.holm-nielsen1@skolekom.dk  

 Naturstyrelsen: nst@nst.dk  

 Rødovre Kommune: rk@rk.dk  

 Herlev Kommune (vejmyndighed og bredejer): lone.aaroe@herlev.dk   

 Hovedstadens Letbane: info@dinletbane.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening Herlev: dnherlev-sager@herlev.dk  

 

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

og kvalitetssikret af Bolette Halfdan- Nielsen. 
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