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Miljøvurdering (VVM) 
af projekterne ved  
Kagsmosen og Kagsåen
Marts 2022

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold

Høringen foregår på kommunernes høringsportaler: 
2. marts – 16. marts 2022

Denne folder supplerer afgrænsningsnotatet og er en kort gennemgang af, 
hvad en miljøvurdering (VVM) er og de projekter, der skal miljøvurderes. 



Baggrund

Med klimaforandringerne forventes det, at der vil komme 
mere og kraftigere regn. Derfor er det afgørende at sky-
brudssikre vores byer, så de kan håndtere de stigende 
mængder regnvand og undgå store og dyre konsekven-
ser for samfundet. I dag sker der visse steder oversvøm-
melser langs Kagsåen i tilfælde af skybrud. Desuden løber 
Kagsåen over sine bredder og påvirker Kagsmosens natur. 

Forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR samt Gladsaxe 
Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune og 
Rødovre Kommune ønsker at begrænse oversvømmelser-
ne langs åen og reducere antallet af gange Kagsåen løber 
over sine bredder og ind i Kagsmosen. Miljøvurderingen 
skal nu vurdere konsekvenserne af de 3 anlægsprojekter: 
Nedre Kagså, Kagsmosen skybrudsprojekt og Hverdags-
regnsprojektet. Projekterne berører Kagsåen fra Motor-
ring 3 til åens gennemløb i Kagsmosen i syd samt hele 
Kagsmosen. Projekterne hænger tæt sammen og derfor 
skal alle projekterne miljøvurderes samlet.

Informationsmøde

Kommunerne og forsyningsselskaberne afholder et 
informationsmøde om projekterne ved Kagsmosen og 
Kagsåen, hvor alle interesserede er velkomne. På mødet 
vil der blive informeret om projekterne og om den miljø-
vurdering, som skal gennemføres, og man vil kunne stille 
skriftlige spørgsmål om projektet.  

Informationsmødet vil blive afviklet som et onlinemøde 
og afholdes den 7/3-22 kl. 19.00-20.00. Link til mødet 
finder du din kommunes høringsportal eller på Facebook 
eventet.

Beskrivelse af de 3 projekter

De 3 projekter har forskellige formål og går enkeltvis ud 
på: 

Kagsmosens skybrudsprojekt

Kommunegrænse

Hverdagsregnsprojektet

Nedre Kagså projektet
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Hvad er VVM?
Miljøvurderingsloven skal sikre, at anlægsprojekter, 
der kan påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres 
på baggrund af en miljøkonsekvensrapport. 

Miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskri-
velse af projekterne og deres miljøkonsekvenser. 
Formålet med rapporten er at give det bedst mulige 
grundlag for den offentlige debat og for den endelige 
beslutning om projektets realisering. 

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, 
indkalder kommunerne og forsyningerne til en hø-
ring, hvor alle kan sende bemærkninger og oplysnin-
ger til brug for at afgøre hvad der konkret skal indgå 
og undersøges i den kommende miljøkonsekvens-
rapport af projekterne. I afgrænsningsnotatet kan 
du læse om de miljøpåvirkninger, som det allerede 
er planlagt, at miljøvurderingen skal undersøge og 
hvilke miljøemner der ikke vil undersøges nærmere i 
rapporten.

Kagsmosens skybrudsprojekt: Projektet skal etablere 
et område, der under de sjældne store skybrud kan 
modtage vand fra Kagsåen og tilbageholde skybruds-
vandet indtil, der igen er plads i Kagsåen. Dette sker 
ved at hæve terrænet i Kagsmosens kanter, så der op-
nås en digefunktion. Nogle steder vil terrænhævnin-
gen blive udført som bløde bakker, mens den andre 
steder udføres som smalle stendiger. Terrænhævnin-
gen placeres udenfor mosens vandspejl og ændrer 
ikke på de eksisterende cykel- og gangstier. I tilfælde 
af et skybrud vil et mindre bygværk placeret i Kagsåen 
tæt ved Motorring 3 styre oversvømmelsen af om-
rådet, mens den omtalte terrænhævning sørger for, 
at skybrudsvandet bliver i Kagsmosen uden at over-
svømme huse, veje eller jernbanen. Til hverdag, når vi 
ikke oplever skybrud, vil Kagsmosen kunne opleves og 
bruges som i dag. 

Kagsmosen skybrudsprojekt er en del af det tvær-
kommunale samarbejde Kapacitetsprojektet for 
Harrestrup Å-systemet. Samarbejdet handler om i 
fællesskab at indrette Harrestrup Å, dens forgreninger 
(herunder Kagsåen) og de grønne områder omkring 
åen (herunder Kagsmosen), så regnvand under 
skybrud kan rummes der for at mindske at huse og 
infrastruktur oversvømmes.

Skybrudsprojektet forventes anlagt i slutningen af 
2023 til 2024. Kagsmosens skybrudsprojekt er belig-
gende i Herlev, Københavns og Rødovre Kommune. 



Emner der skal undersøges i Miljøkonsekvensrapporten

Inden vurderingen af projekternes konsekvenser for 
miljøet udføres skal emnerne, der skal have særligt fokus i 
rapporten, fastlægges. Her vil høringssvar fra borgere og 
andre interesserede indgå, som en del af myndigheder-
nes grundlag for at fastlægge disse emner. Her følger de 
emner, som allerede er udpeget til at skulle undersøges 
og beskrives i miljøkonsekvensrapporten:

•  Befolkning og menneskers sundhed – hvordan påvirker 
projekterne brugen af området i anlægsfasen og når 
projekterne er færdige? 

•  Biologisk mangfoldighed – hvordan påvirker projek-
terne naturen og de dyrearter som lever i området?

•  Jord – hvordan håndteres eventuelle fund af forurenet 
jord i projekterne?

•  Vand – hvordan påvirkes grundvandet, samt vandet i 
Kagsåen og mosen af projekterne?

•  Materielle goder – hvordan påvirker projekterne boliger 
og infrastruktur?

•  Kulturarv – hvordan påvirkes eventuelle kulturhistoriske 
spor i jorden af projekterne? 

•  Landskab og visuelle forhold – hvordan påvirker projek-
terne det eksisterende landskab?

Du kan læse mere om miljøemnerne i afgrænsningsno-
tatet og hvorfor netop disse emner er udpeget og andre 
ikke indgår.

For at skrive et høringssvar skal du bruge din kommunes 
høringsportal: 

Gladsaxe Kommune: www.gladsaxe.dk/kommunen/poli-
tik/hoeringer

Herlev Kommune: www.herlev.dk/om-kommunen/by-
plan-projekter-og-hoeringer/hoeringer-og-afgoerelser

Københavns Kommune: www.blivhoert.kk.dk

Rødovre Kommune: www.rk.dk/politik/hoeringer

På høringssiden skal du vælge høringen ”Kagsmosen og 
Kagsåen - afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens 
indhold”.

Det videre forløb

På baggrund af de forslag, der kommer i høringsfasen, 
beslutter myndighederne i de 4 kommuner, hvilke emner 
miljøkonsekvensrapporten skal indeholde i en såkaldt 
udtalelse fra VVM-myndigheden. Herefter sætter byg-
herre arbejdet i gang med at udarbejde rapporten. Når 
miljøkonsekvensrapporten er færdig, sendes den ud i en 
offentlig høring. 

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten, som 
forventeligt ligger til efteråret 2022, varer 8 uger. I den 
periode kan borgere, interesseorganisationer, foreninger, 
myndigheder og andre interesserede komme med be-
mærkninger til projekterne, miljøvurderingen og udkast 
til VVM-tilladelse. 

Det er planen at holde endnu et informationsmøde i 
høringsperioden. Når høringsperioden er afsluttet, bliver 
høringssvarene samlet og behandlet i et høringsnotat, og 
det vurderes om projekterne skal justeres på baggrund 
af høringssvarene eller eventuelle vilkår i VVM-tilladelsen 
skal tilpasses. Herefter, forventeligt vinteren 2023, be-
handler politikerne i de 4 kommuner høringsnotat og mil-
jøvurderingen, og om der kan meddeles en tilladelse til 
anlæg og drift af projekterne ved Kagsmosen og Kagsåen. 
Herefter kan den endelige projektering igangsættes. 

Hvis du vil følge miljøvurderingen og vide hvornår den 
anden offentlige høring og politiske behandling er afslut-
tet, så skriv til mailen: kagsmosen@kk.dk. Så holder vi dig 
opdateret, når der træffes beslutninger i miljøvurderingen 
af projekterne.

Nedre Kagså projektet: Projektet skal udvide å-forlø-
bet på en strækning fra fra Motoring 3 til Kagsmosens 
skybrudsprojekt. Nedre Kagså med underføringer 
udvides dels for at øge, hvor meget vand der kan 
strømme i åen og dels for at øge mængden af vand, 
der kan magasineres i åen under skybrud.

Nedre Kagså projektet er en del af det tværkommu-
nale samarbejde Kapacitetsprojektet for Harrestrup 
Å-systemet. Samarbejdet handler om i fællesskab at 
indrette Harrestrup Å, dens forgreninger (herunder 
Kagsåen) og de grønne områder omkring åen (her-
under Kagsmosen), så regnvand under skybrud kan 
rummes der for at mindske at huse og infrastruktur 
oversvømmes.

Projektet forventes anlagt i slutningen af 2023 til 
2024. Nedre Kagså projektet er beliggende i Glad-
saxe, Herlev og Københavns Kommune. 

Hverdagsregnsprojektet: Projektet skal ændre 
Kagsåens forløb på strækningen gennem Kagsmo-
sen og samtidig hæve vandløbets kanter en smule, 
så Kagsåen sjældnere løber over sine bredder og ind 
i Kagsmosen. I dag løber Kagsåen over sine bredder 
flere gange årligt og ind i Kagsmosen. 

Projektet forventes anlagt samtidig med Kagsmosens 
skybrudsprojekt. Hverdagsregnsprojektet er belig-
gende i Herlev, Københavns og Rødovre Kommune. 
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