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Godkendelse af regulering af afledning fra Syvende Sø og Hjortesøen på 
Hjortespring Golfbane iht. vandløbsloven  i 
 
Herlev Kommune godkender hermed regulering af afledning fra Syvende Sø og 
Hjortesøen på Hjortespring Golfbane omfattende etablering af en rørledning fra 
Syvende Sø til Hjortesøen samt ændring af vandstand i Hjortesøen. Ændringerne 
godkendes i henhold til §§ 17 og 48 i vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 
25. november 2019.  
 
Vilkår 

1. Reguleringerne skal udføres som beskrevet i denne godkendelse. 
 

2. Udgifter til reguleringen samt vedligeholdelsesansvaret fordeles som 
beskrevet i godkendelsen. 

 
 
Baggrund 
Herlev Kommune ønsker at ændre afløbsforhold fra Syvende Sø samt ændre 
vandstand i Hjortesøen på Hjortespring Golfbane. Søerne ligger på matriklerne 2n 
og 17e Hjortespring, der ejes af Herlev Kommune.  
 
Formålet med ændringerne er at fremtidssikre afledning fra søerne. De to søer har 
afledning til en nedlagt vandforsyningsledning fra 1875, som leder vandet 3 km på 
tværs af Herlev til Sømose Å. Vedligeholdelse af ledningen, der ejes af HOFOR, er 
uklar. Ændringerne muliggør, at naturlig afledning mod Tibberup Å kan 
genetableres.  
 
Formålet med ændringerne er desuden at muliggøre indvinding af overfladevand i 
Hjortesøen til brug for vanding på golfbanen i stedet for brug af drikkevand.  
 
Endelig er formålet udvidelse og forbedring af Hjortesøens natur og vandkvalitet 
samt forøgelse af den rekreative værdi i området.  
 
Ændringerne kræver godkendelse fra Herlev Kommune som vandløbsmyndighed til 
regulering af vandløb, jf. § 17 i vandløbsloven, samt godkendelse af regulering af 
vandstand, jf. § 48 i vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 

02-09-2021
Journalnr. 06.02.03P19-1-18



2 

2019. Godkendelse af projektet følger bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 834 af 
27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.  
 
Et forslag til et samlet afledningsprojekt for golfbaneområdet var i offentlig høring 
18/12/2018 – 20/01/2019. På grundlag af høringssvar og tekniske udfordringer 
udføres nu kun dette reducerede projekt for Syvende Sø og Hjortesøen. 
Golfbaneområdets øvrige søer er ikke en del af dette reducerede reguleringsprojekt.   
 
Projektet forudsætter desuden en række andre godkendelser, som behandles og 
meddeles særskilt af Herlev Kommune:  

 Screening for miljøvurdering. 
 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 
 Dispensation fra lokalplan 31A til terrænregulering.  
 Tilladelse til vandindvinding. 

 
 
Projektbeskrivelse 
Nuværende afledning fra Syvende Sø til samlebrønd nær vandforsyningsledningen 
afproppes.  
 
I stedet etableres 160 m ny rørledning fra Syvende Sø til Hjortesøen. Den nye 
rørledning etableres som en Ø235/199 mm topslidset rørledning, der derved 
samtidig fungerer som dræn. Drænfunktionen erstatter et eksisterende ældre dræn i 
en lavning ved Hjortesøen. På rørledningen sættes 3 brønde, en indløbsbrønd med 
kuppelrist, en inspektionsbrønd midtvejs, og en udløbsbrønd ved Hjortesøen. 
Rørledningen etableres i en dybde af ca. 0,5 – 1,75 m under terræn.  
 
I Hjortesøen hæves vandstanden fra kote 29,85 m til kote 31,0 m ved at hæve den 
nuværende overfaldskant til det eksisterende afløbsrør fra søen til 
vandforsyningsledningen. Overfaldskanten udføres som brønd med kuppelrist i den 
sydlige kant af Hjortesøen. 
 
Hjortesøen udvides ved vandstandshævning samt ved afgravning af ca. 1.200 m3 
jord i en eksisterende lavning nordøst for søen fra ca. 3.000 m2 til ca. 5.000 m2. Det 
afgravede jordmateriale udlægges og planeres i en lavning med golfbaneareal 
nordvest for søen, så denne lavning ikke oversvømmes. Se kort 1. 
 
Vandstandshævningen gør det muligt senere at etablere afledning fra Hjortesøen til 
Gravbakkedam og Tibberup Å og herved genetablere naturlig afledning til Tibberup 
Å samt afkoble Hjortesøen fra vandforsyningsledningen. Afledning kan etableres 
ved en rørledning fra Hjortesøen i kote 31,0 m til Gravbakkedam i kote 30,1 m. 
Andre søer i golfbaneområdet vil kunne kobles på en sådan afledningsløsning. Dette 
er ikke omfattet af denne godkendelse.  
 
Vandstandshævningen skal desuden muliggøre, at der kan indvindes overfladevand 
fra Hjortesøen til brug for vanding af golfbanen. Hjortespring Golfklub har oplyst, 
at have et årligt vandforbrug på ca. 5.000-8.000 m3 til banevanding. Det er 
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hensigten at udnytte noget af det søvand til vanding, der i dag blot afledes fra søerne 
til vandforsyningsledningen, så det kan erstatte vanding med drikkevand.   
 
Hjortesøens vandstand er i dag kunstigt lav pga. afledning til 
vandforsyningsledningen. I 1800-tallet, inden afledningernes etablering, var en stor 
del af golfbanen vådområde, da området ligger i en stor lavning i landskabet. 
Hjortesøens vandstand var dengang flere meter højere end nu. Det forventes derfor, 
at vandstanden i Hjortesøen vil stige til kote 31,0 m, når afledningskoten hæves til 
dette niveau.  
 
Nuværende afledning fra søerne er vist på kort 2, og den nye afledning efter 
projektet er vist på kort 3.  
 
 

 
Kort 1 – Oversigt over projektet.  
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Kort 2: Nuværende afledning fra Syvende Sø og Hjortesøen. 
 

 
Kort 3: Ny afledning fra Syvende Sø til Hjortesøen samt udvidelse af Hjortesøen.  
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Ejerforhold og berørte interessenter  
Projektet omfatter følgende matrikler og interessenter: 
 
Matrikel Ejer Interessenter 
Matr. 2n Hjortespring Herlev Kommune  Hjortespring Golfklub 
Matr. 17e Hjortespring Herlev Kommune  Hjortespring Golfklub 

Tabel 1. Ejerforhold og interessenter. 
 
Projektet omfatter kun matrikler ejet af Herlev Kommune. Matriklerne anvendes af 
Hjortespring Golfklub. Projektet er planlagt og udføres i samarbejde mellem Herlev 
Kommune og Hjortespring Golfklub. Projektet betales af Herlev Kommune.  
 
Vedligeholdelse af rørledningen og søerne vil efterfølgende ske i henhold til 
vandløbslovens bestemmelser, dvs. at vedligeholdelsen påhviler Herlev Kommune 
som grundejer. I henhold til nuværende brugeraftaler mellem grundejer og 
Hjortespring Golfklub, varetages tilsyn og drift af afledningssystemerne på 
golfbanen af golfklubben.  
 
Vand fra matriklerne 2n og 17e Hjortespring afledes til vandforsyningsledningen i 
henhold til tilladelse af 1901 til tilslutning til ledningens brønd 14 og 16. Ved 
projektet foretages ingen ændringer i tilslutningerne til vandforsyningsledningen 
ledningen, og der afledes fortsat vand til begge brønde.  
 
 
Herlev Kommunes vurdering 
 
Afledningsinteresser 
Ved reguleringsprojektet opretholdes afledning fra golfområdet. Omfanget af 
vandafledning fra Syvende Sø er uændret. Vandstandshævningen i Hjortesøen vil 
vandpåvirke området lokalt omkring Hjortesøen. Vandpåvirkningen håndteres med 
søudvidelsen i nordenden af søen og terrænhævning vest for søen.. Arealerne syd og 
øst for søen er skov- og naturarealer med høje skråninger, hvor vandpåvirkningen 
vil være begrænset. Hjortesøen ligger med den nye vandstand i kote 31,0 m stadig 
lavt i terrænet, og det vurderes derfor, at vandstandshævningen ikke vil vandpåvirke 
andre arealer i området 
 
Vandforsyningsledningen vurderes ikke påvirket af projektet. Der afledes fortsat til 
ledningen i brønd 14 og 16, men afledning til den opstrøms brønd 14 reduceres, 
mens afledning til den nedstrøms 16 brønd øges. Den samlede afledning til 
ledningen reduceres lidt som følge af opstuvning i Hjortesøen samt indvinding af 
ca. 4.000 m3 søvand årligt, der ellers var blevet afledt til ledningen.  
 
Økonomiske interesser 
Reguleringsprojektet udføres af Hjortespring Golfklub, mens alle udgifter til 
projektet afholdes af Herlev Kommune som grundejer efter aftale mellem 
golfklubben og kommunen.  
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Afledningsanlægget ejes af Herlev Kommune som grundejer. Drifts- og 
vedligeholdelsesbyrden påhviler grundejer jf. vandløbslovens bestemmelser. Ved 
nuværende aftaler mellem Hjortespring Golfklub og Herlev Kommune varetages 
tilsyn og drift af afvandingsanlægget af Hjortespring Golfklub. 
  
Det vurderes, at der ikke er andre økonomiske interesser eller parter involveret i 
projektet.  
 
Natur- og miljøinteresser 
Natur og- miljøinteresser ved projektet er særskilt vurderet i dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens § 3 af samme dato. Det vurderes her, at de ændrede 
aflednings- og vandstandsforhold ikke vil påvirke naturen negativt, men tværtimod 
have en positiv betydning, idet arealet med sønatur udvides og vandmiljøet 
sandsynligves forbedres.  
 
Bilag IV-arter eller Natura 2000-områder påvirkes ikke af projektet.  
 
Konklusion 
På grundlag af ovenstående vurderinger godkender Herlev Kommune projektet. 
 
 

Meddelelse og offentliggørelse  
Godkendelsen er sendt til orientering til interessenter, klageberettigede samt 
offentliggjort på Herlev Kommunes hjemmeside den 02. september 2021.  

 

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 30. september 2021. 

Klageberettigede er den som afgørelsen er stilet til, 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 

http://www.naevneneshus.dk/
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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. 

Kontakt 
For spørgsmål vedr. godkendelsen kan Herlev Kommune, Center for Teknik og 
Miljø kontaktes på tlf. 44 52 64 00 eller pr. mail til tm@herlev.dk. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Ulrik Bo Pedersen 
Center for Teknik og Miljø 
 

 

 

 

Orientering om denne afgørelse er sendt til: 

 Hjortespring Golfklub: post@hjgk.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening: dnherlevsager@dn.dk  
 Danmarks Ornitologiske Forening: natur@dof.dk, herlev@dof.dk  
 Friluftsrådet: gb@brusch.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk  

 

 
i Denne afgørelse er udarbejdet efter procedure S-01 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem,  
og kvalitetssikret af Kris Ømann. 

http://www.nmkn.dk/

