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Udledningstilladelse fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså i
Forsyningsselskaberne Gladsaxe Spildevand A/S (tidligere Nordvand A/S, i dag 
Novafos A/S) og HOFOR Spildevand Herlev A/S (HOFOR), har den 12. september 
2016 og med supplerende oplysninger den 16. november 2016 søgt om tilladelse til 
udledning af vand fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså. Samtidig søges om 
tilladelse til at anlægge et nyt overløb fra en ny bassinledning til regnvandsanlægget. 
Ansøgningen fremgår af bilag 1.

Gladsaxe og Herlev kommuner giver hermed tilladelse til udledning af tag- og 
overfladevand samt opspædet spildevand fra overløb til vandløbet Kagså. Tilladelsen 
gives i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse1 (miljøbeskyttelsesloven). 

Forsyningsselskaberne er p.t i gang med skitseprojektering af anlægget og forventer, at 
anlægget står færdigt i år 2023. Efterfølgende er planlagt, at der skal ske en frakobling 
af vejvand, eller anden tilsvarende foranstaltning, i dele af oplandene til 
regnvandsanlægget i år 2024. Da projektet gennemløber forskellige faser, som 
hydraulisk adskiller sig fra hinanden, stilles vilkår til de forskellige faser. Tilladelsen 
meddeles på følgende vilkår:

Vilkår, som gælder for alle faser
1. Tilladelse omfatter udledning af tag- og overfladevand, vejvand samt vand fra 

overløb fra fælleskloakerede oplande i Gladsaxe og Herlev kommuner, som 
angivet i tabel i bilag 3 samt oversigtskort i bilag 4. 

2. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne for projektet inden det er 
gennemført eller hvis der indtræder forhold, som nødvendiggør ændringer i 
projektet, herunder i forhold til anlæggenes funktion og kapacitet, skal ansøger 
indberette dette til kommunerne, således at der kan optages forhandlinger om 
gennemførelse af eventuelle nødvendige tilpasninger og investeringer i forbindelse 
hermed.  

3. Der må ikke ændres på oplandsstørrelse, regnvandsanlæg med tilhørende anlæg 
eller udledninger, i forhold til oplysninger i tabel i bilag 3 og kort i bilag 4, uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Gladsaxe og Herlev kommuner. 

4. Gladsaxe og Herlev kommuner kan tage denne tilladelse op til revision, såfremt de 
vurderer at projektet ændres væsentligt.

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23. juni 2017.
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Vilkår for nuværende forhold, inden anlægsarbejdets start
Generelt

5. Forsyningsselskaberne skal deltage i samarbejde med kommunerne omkring 
realisering af at finde tilstrækkelig hydraulisk kapacitet i Kagså nedstrøms 
udledningen fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Kapaciteten skal være 
tilstrækkelig til at rumme en 5-års hændelse, T=5. Mulige løsninger skal 
samtænkes og koordineres med projekter i Harrestrup Å-samarbejdet. Forslag om 
tiltag skal senest den 1. september 2018 forelægges projektgruppen for 
Harrestrup Å samarbejdet til godkendelse. Forslaget skal omfatte en tidsplan for 
gennemførelse af tiltagene samt budget.

Drift
6. Forsyningsselskaberne skal, fra tidspunktet hvor denne tilladelse er gældende, 

vedligeholde den del af regnvandsanlæggets arealer, som tidligere var vandløb, 
inklusiv brinker. Drift og vedligeholdelse skal udføres som beskrevet i bilag 2. 

Vilkår for anlægsfasen
Etablering 
7. Anlæggene skal etableres som beskrevet i ansøgningen, jf. bilag 1 samt VVM-

redegørelsen for projektet, og placeres som vist i udledningstilladelsens figur 1. 
Forsyningsselskaberne skal senest 3 måneder før anlægsarbejdet igangsættes og 
senest 3 måneder efter arbejdets afslutning, indberette dette til Herlev og Gladsaxe 
Kommuner. 

8. Det nye udledningspunkt fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til recipient skal 
placeres ved indløbet ved Klintekongevej lige opstrøms underføringen under 
Motorring 3, med koordinaterne X: 716990 og Y: 6180473 i koordinatsystem 
UTM32 (Danmark ETRS89).

Underjordisk basinledning
9. Ristegods fra det nye overløb fra den underjordiske bassinledning skal kunne 

tilbageholdes i bassinledningen, f.eks. ved hjælp af en tromle-si eller lignende. 

10. Overløbsbygværket fra den underjordiske bassinledning, skal indrettes således at 
overløb kan registreres. 

Overfladeanlæg
11. Rensebassiner skal etableres som beskrevet i ansøgningen, med permanent 

vådvolumen og med sandfangs-lignende funktion, f.eks. i form af forbassiner. 

12. Rensebassinerne skal have en permanent vanddybde på 0,5-1,5 meter og et 
skråningsanlæg på 1:3 og 1:5. 

13. Rensebassiner skal etableres med tæt bund og sider. Den nye strømrende skal fra 
Kagsåkollegiet til udledningspunktet etableres med tæt bund. 

14. Eventuelle dykkede ind- eller udløb skal placeres, så de ikke fryser til om vinteren. 

15. Alle tilløb med tag- og overfladevand, dræn- og vejvand og det nye udløb fra 
terrænanlægget skal placeres, så opholdstiden i rensebassinerne bliver længst 
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muligt. 

16. Terrænet i det overjordiske anlæg skal reguleres således, at det kan håndtere kraftig 
regn, jf. VVM-redegørelsen. 

17. Udledningen må ikke give anledning til erosion, miljøfremmede, bundfældelige og 
flydestoffer eller medføre uæstetiske forhold i vand og på brinker i Kagså.

Drift
18. Forsyningsselskaberne skal under anlægsfasen vedligeholde den del af arealerne, 

som tidligere var vandløb, inklusiv brinker. Drift og vedligeholdelse skal udføres 
som beskrevet i bilag 2. 

Vilkår for det færdige anlæg
Drift
19. Den maksimale udledning til recipient på ikke overstige 880 l/s for regn op til 5-års 

hændelser, T=5.

20. For regnhændelser større end 5-års hændelser, T>5, må den maksimale udledning 
ikke overstige 8.500 l/s med en gentagelseshyppighed på n=1/10. 

21. Der må ikke ske overløb fra regnvandsanlæggets kanter til omkringliggende 
arealer oftere end hvert 10. år, n=1/10.

22. Aflastning med opspædet spildevand fra den nye bassinledning må maksimalt være 
405 m3 pr. red. ha oplandsareal, svarende til maksimalt i gennemsnittet 10 gange 
om året (n=10), i en periode af 1 år fra anlægget er sat i drift. Herefter må 
aflastningen maksimalt være 180 m3 pr. red. ha., svarende til gennemsnitligt 5 
gange om året, n=5.

23. Udledningen må ikke give anledning til erosion, miljøfremmede, bundfældelige og 
flydestoffer eller medføre uæstetiske forhold i vand og brinker i Kagså.

24. Forsyningsselskaberne skal drifte og vedligeholde den nye strømrende således, at 
vandet kan løbe uhindret gennem terrænanlægget og til recipient. 

25. Rensebassiner, herunder forbassiner og bygværker tilses løbende og efter behov i 
forhold til opretholdelse af anlæggets funktion. Tilsynet skal omfatte pejling af 
mængden af sediment i rensebassiner, som skal foretages mindst 1 gang årligt. 

26. Forbassiner (sandfang) og hovedbassiner i rensebassinerne skal oprenses for 
sedimenteret materialer, senest når 40 % af det enkelte bassins lagervolumen er 
fyldt op. Oprensningen skal ske i vinterhalvåret. 

27. Oprensning af både rensebassiner og strømrende skal foretages varsomt, således at 
den tætte bund ikke beskadiges.

28. Driften af rensebassiner og strømrende skal ske, således at sikrer mod planter med 
rødder, der kan gennemtrænge den tætte bund. 
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29. Gladsaxe Kommune skal orienteres mindst 3 måneder før en planlagt oprensning 
af rensebassiner, da det skal vurderes om oprensningen kræver en dispensation i 
henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven2.

30. Oprensning af bundfældet materiale stof mv. fra bl.a. rensebassiner, strømrende oa. 
skal transporteres af en vognmand, der står opført i det nationale affaldsregister til 
en modtager der ligeledes står opført i det nationale affaldsregister, se evt. 
www.affaldsregister.mst.dk  

31. Ansøger skal føre journal over anlæggets renseforanstaltninger og overløb. 
Journalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på 
forlangende.

32. Journalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

◦ Navn på den tilsynsførende
◦ Dato for tilsyn og eventuelle foranstaltninger som f.eks. pejling af 

bundfældet materiale eller oprensning af rensebassiner
◦ Mængden af det bortskaffede affald
◦ Opgørelse over registrerede overløbshændelser fra den underjordiske 

bassinledning.

Prøvetagning
33. Det skal være muligt, at udtage en repræsentativ prøve af det vand, der udledes fra 

Kagsåparkens Regnvandsanlæg til recipient. Vandprøven skal udtages lige inden 
udløb til recipient.

34. Forsyningsselskaberne skal såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, udtage 
en prøve af det vand, der udledes fra regnvandsanlægget. 

35. Prøverne skal udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret til at 
foretage de pågældende analyser. 

36. Prøverne skal analyseres for suspenderet stof, kvælstof, fosfor og BOD. 

37. Prøvetagningsprogram aftales forudgående med tilsynsmyndigheden.

38. Hvis der konstateres værdier af suspenderet stof, kvælstof, fosfor eller BOD i det 
udledte vand, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er for høje, til at vandet 
fortsat kan udledes til recipienten, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der etableres 
yderligere rensning af vandet før udledningen fortsætter.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. 

Tilladelsen bortfalder såfremt anlægsfasen ikke er påbegyndt inden den 31. december 
2020 og anlæggene er sat i drift inden den 31. december 2026.

2 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017.

http://www.affaldsregister.mst.dk/
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Denne afgørelse er offentliggjort på kommunernes hjemmesider, www.herlev.dk og 
www.gladsaxe.dk.

Tilladelsen gives under forudsætning af, at Kagså nedlægges fra st. 0 til st. 2997 jf. 
Regulativ for Kagså3 og at vandløbsstrækningen samtidig optages i kommunernes 
spildevandsplaner, som spildevandsteknisk anlæg. 

Tilladelsen gives også under forudsætning af, at der inden anlægget sættes i drift, er 
skabt hydraulisk kapacitet i Kagså til såvel hverdagsregn (T=5) samt ved ekstremregn. 

Forsyningsselskaberne skal selv indhente nødvendige godkendelser og tilladelser efter 
anden lovgivning for realisering af projektet.

Baggrund 
Kagsåen er et 4,7 km langt, offentligt byvandløb som løber fra Klausdalsbrovej og ud i 
Harrestrup Å. Vandkvaliteten er i dag dårlig og påvirket af spildevand. Vandføringen 
er normalt lav, men ved større regnskyl er vandløbet hydraulisk belastet. Dertil er der 
problemer med oversvømmelser langs vandløbet samt i oplandet, på grund af 
opstuvning i de fælleskloakerede systemer. Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil 
kommer til at ligge på de øverst ca. 3 km af vandløbsstrækningen.

Oplandet til Kagsåparkens Regnvandsanlæg er i dag overvejende fælleskloakeret. På 
begge sider af Kagsåparken løber der afskærende ledninger, som leder blandet regn- og 
spildevand til BIOFOS Renseanlæg Damhusåen. Ledningerne har begrænset kapacitet 
og aflaster i regnvejr derfor via 18 overløb, 50-60 gange årligt ud til Kagså. Kagså er 
omfattet af vandområdeplan 2015-2021 for Vandistrikt Sjælland. De statslige 
vandområdeplaner sætter krav om at reducere overløb med spildevand fra fælles-
kloakerede oplande i Herlev og Gladsaxe. 

Derfor har Gladsaxe og Herlev kommuner sammen med forsyningsselskaberne, 
Nordvand og HOFOR, indgået samarbejde om Kagsåparkens Regnvandsanlæg. 
Anlægget vil kunne begrænse antallet af overløb med opspædet spildevand og forsinke 
et stort vandvolumen under kraftige regnhændelser, således at vandkvaliteten i Kagså 
forbedres samtidig med at udledningen til Kagså udjævnes og pludselige stigninger i 
vandstand undgås. 

For at forsyningsselskaberne kan etablere og drive anlægget, skal vandløbet på 
strækningen fra udspringet til Motorring 3 ændre status til spildevandsteknisk anlæg og 
defineres et nyt udledningspunkt fra regnvandsanlægget til recipient. 

Skitse – og detailprojektering af anlægget fortsætter til og med år 2018, hvorfor 
anlægget i denne periode vil fungere som i dag. Anlægsfasen forventes af vare i 5 år 
frem til år 2023. I år 2024 forventes supplerende tiltag, f.eks. vejvandsseparering i 
oplandene, gennemført. 

3 Vandløbsregulativ for Kagså på strækningen fra Klausdalsbrovej til Novembervej, februar 1997

http://www.herlev.dk/
http://www.gladsaxe.dk/
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Lovgivning 
Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb eller søer, jf. miljø-
beskyttelseslovens § 27, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan dog give tilladelse til, at 
spildevand tilføres vandløb eller søer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1.

Spildevand er i spildevandsbekendtgørelsens § 4, stk. 1 defineret som alt vand, der 
afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. 
Spildevandsanlæg er efter spildevandsbekendtgørelsens § 4, stk. 7 defineret som såvel 
åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning eller behandling af 
spildevand mv. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet, afledning til 
jorden eller anden form for bortskaffelse. 

Gladsaxe og Herlev kommuner er tilladelsesmyndighed for udledning af spildevand til 
recipient, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Begge kommuner er myndighed for 
Kagså for den relevante strækning, idet udledningen sker i recipient, som ligger på 
grænsen mellem de to kommuner. Denne tilladelse er udarbejdet og godkendt i 
samarbejde mellem begge kommuner. 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for udledninger i henhold til denne tilladelse, jf. 
miljøbeskyttelsesloven, § 66, stk. 4.

Gladsaxe og Herlev kommuner har udarbejdet tillæg til spildevandsplaner, hvor 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg tillægges status som spildevandsteknisk anlæg. Tillæg 
til spildevandsplaner behandles samtidig med denne udledningstilladelse.  Det nye 
udledningspunkt, svarende til recipientens nye startpunkt, er fastsat i kommunernes 
spildevandsplaner og fremgår af denne udledningstilladelse.

Samtidig nedlægges vandløbet efter vandløbsloven på den ca. 3 km lange strækning fra 
Klausdalsbrovej til indløbet under Klintekongeved lige før underløbet af Motorring 3. 
Tilladelse efter vandløbsloven meddeles samtidig med denne udledningstilladelse. Et 
vandløb, der tillægges status som spildevandsanlæg er ikke længere omfattet af 
vandløbslovens bestemmelser, men af regler om spildevand i miljøbeskyttelsesloven. 
Det er på denne baggrund, at der gives udledningstilladelse til Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg. Drift og vedligeholdelse overgår til forsyningsselskaberne – også i 
interimperioden, hvor projektering og anlægsarbejdet pågår. 

Kagsåparkens Regnvandsanlæg er omfattet af reglerne om VVM4. Der er udarbejdet 
redegørelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) for projektet 
samt VVM-tilladelse. VVM-redegørelse samt VVM-tilladelse behandles samtidig med 
denne udledningstilladelse.

Synergi med andre projekter i området
Kagsåparkens Regnvandsprojektet hænger hydraulisk og vandkvalitetsmæssigt 
sammen med andre projekter omkring Kagså. I Gladsaxe og Herlev kommuners 
spildevandsplaner er planlagt en række projekter, som er gensidigt afhængige af 
hinanden og alle med det formål at bidrage til at forbedre vandkvaliteten og de 
hydrauliske udfordringer i nedstrøms recipienter, Kagså, Kagsmosen og Harrestrup Å. 

4 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning, BEK nr. 957 af 27. juni 2016.
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Dertil indgår Kagsåparkens Regnvandsanlæg i Harrestrup Å-samarbejdet som en 
forudsætning for kapacitet til forsinkelse af vand ved ekstremregn og projektet er 
prioriteret i samarbejdets Kapacitetsplan 2016. 

Overløbsbassin på Symfonivej
I 2013 blev bygget et 4.000 m3 underjordisk overløbsbassin ved Symfonivej i Herlev 
Kommune. Bassinet et dimensioneret til fremtidige forhold med klimafaktor og høj 
sikkerhedsfaktor. Samtidig blev pumpestationen nedlagt, to overløb lukket og 
kapaciteten i den afskærende ledning øget. Bassinet fik et nyt overløb til Kagså nær 
Kagsmosen. Overløbet styres med et spjæld således, at der maksimalt ledes 850 l/s 
videre gennem spildevandssystemet mod Rødovre og København, mens overskydende 
vand ledes til bassinet. Indsatsen er omfattet af indsatsprogrammet i statens vandplaner 
og udført i samarbejde mellem Gladsaxe, København og Herlev kommuner samt deres 
forsyningsselskaber. Anlægget er endnu ikke sat i drift og udledningstilladelse fra 
overløbet til Kagså er på nuværende tidspunkt ikke givet.

Udvidelse af afskærende spildevandsledning i Gladsaxe
For at få den fulde effekt af Symfonivej-bassinet skal kapaciteten af den afskærende 
ledning fra Gladsaxe Kommune udvides, således at aflastningerne fra 
overløbsbygværkerne ved Novembervej og Pilegårdsvej reduceres betydeligt. Projektet 
er planlagt gennemført i år 2017-2018.

Overløbsbassin på Stavnsbjerg Allé
Området ved Stavnsbjerg Allé i Gladsaxe Kommune, ligger umiddelbart øst for 
Kagsåparken, men er adskilt fra parken af Motorring 3. Gladsaxe Kommune har 
planlagt at anlægge et 5.500 m3 underjordisk overløbsbassin og lukke 
spildevandsoverløb U3 og U4. Initiativet medfører at overløb fra U1 og U2 nedsættes 
betydeligt. Projektet er planlagt gennemført i år 2017-2018. 

Vejvandsseparering i oplande til Kagså 
Gladsaxe Kommune har planlagt at regnvand fra vejarealer frakobles fælles-
kloakkerne i store dele af oplandet til Kagsåparken og i stedet ledes til det nye 
regnvandsanlæg, jf. oversigtskort bilag 4. Initiativet forventes gennemført i år 2024. 

Herlev Kommune har vedtaget at udarbejde et forslag til at frakoble vejvand fra 
fælleskloakker i 4 deloplande i Eventyrkvarteret. Initiativet forventes gennemført i år 
2024, efter Kagsåparkens Regnvandsanlæg er færdigt.

Herlev Hospital 
Herlev Hospital byggede i 2013-2014 et rensningsanlæg, der renser hospitalets 
spildevand. Anlægget blev taget i drift i maj 2014. Hospital har p.t. en årlig 
spildevandsmængde på 150.000 m3 og en tilslutningstilladelse til at lede vandet til 
spildevandskloak. 

Da kvaliteten af det rensede spildevand forventes at være god, planlægger Herlev 
Kommune, HOFOR og Herlev Hospital at udlede vandet til overfladeanlægget i 
Kagsåparken via en nye kloakledning. Efter den igangværende udbygning af 
hospitalet, forventes udledt 200.000 m3 renset spildevand om året. 
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Vandmængder og kapacitet
En ekstra årlig tilledning til Kagsåparkens Regnvandsanlæg på ca. 200.000 m3 vil 
betyde, at den totale afledte vandmængde vil øges med ca. 60 % i forhold til det, der 
udledes i dag. Da vandet udledes løbende med ca. 6 l/s, vil mængden udgøre under en 
promille i forhold til kapaciteten i Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Koncentrationer
Da vand fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg ledes videre til Kagså, Harrestrup Å og 
Kalveboderne i København, forudsætter udledningen af det rensede spildevand, at 
Herlev Kommune meddeler en ny tilslutningstilladelse til hospitalet, der sikrer, at 
spildevandet kan udledes til en fersk recipient. Det rensede spildevand skal derfor ved 
tilslutningspunktet til HOFOR´s regnvandsledning overholde kravværdierne i 
bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer mv.5 .

De nærmere undersøgelser i forbindelse med, at Herlev Hospital kan få 
tilslutningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg, igangsættes primo 2017. Da 
området ved Kalveboderne er en del af et Natura 2000-område, vil Herlev Kommune i 
forbindelse med sagsbehandlingen tage stilling til, om det er nødvendigt at foretage en 
væsentlighedsvurdering jf. § 6 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. Endvidere vil Herlev Kommune gennemføre en VVM-
screening i henhold til bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse 
og offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning.

Harrestrup Å-samarbejdet 
De 10 kommuner i oplandet til Harrestrup Å har sammen med deres forsynings-
selskaber indgået samarbejde om at sikre områderne omkring Harrestrup Å-systemet 
mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud, ved en kombination af udvidelse af 
kapaciteten på udvalgte steder samt opmagasinering af vand på grønne arealer omkring 
å-systemet. Alle projekter i Harrestrup Å-samarbejdet forventes at blive gennemført 
over en periode de næste 30 år.

Kagsåparkens Regnvandsanlæg er prioriteret i Harrestrup Å-samarbejdets 
Kapacitetsplan 2016 og indgår som forudsætning for nedstrømliggende delløsninger og 
forudsætter at den maksimale afledning ikke overstiger 8,5 m3/s. I februar 2017 har 
samarbejdets parter besluttet at delløsningerne omkring Kagså og Kagsmosen 
fremskyndes som modningsprojekter, med henblik på etablering indenfor en 
overskuelig tidshorisont. Projekterne omfatter bl.a. udvidelse af Kagså samt udnyttelse 
af Kagsmosen som oversvømmelsesareal på 330.000 m3 med dynamisk styring, 
sænkning og vandstand i mosen.  

5 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand, BEK nr. 439 af 19. maj 2016.
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Miljøteknisk beskrivelse
Principskitse for Kagsåparkens Regnvandsanlæg med lavninger, rensebassiner, ny 
strømrende og underjordisk bassinledning fremgår af figur 1. 

Figur 1  Principskitse af Kagsåparkens Regnvandsanlæg med lavninge (volumen), rensebassiner 
med permanent vandspejl (renseforanstaltninger), ny strømrende (Å) og underjordisk 
bassinledning.
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Underjordisk bassinledning
En ny underjordisk, lukket bassinledning etableres på en ca. 2 km lang strækning. 
Ledningen får en kapacitet på ca. 3.400 m3 til håndtering af opspædet husholdnings-
spildevand. De 18 eksisterende overløb fra de fælleskloakerede oplande bliver tilsluttet 
bassinledningen, jf. bilag 3 og 4. Spildevandet i bassinledningen ledes til BIOFOS 
Renseanlæg Damhusåen, når der efter regnvejr igen er plads i spildevandsystemet. I 
den sydlige ende af regnvandsanlægget etableres et nyt overløbsbygværk, der giver 
mulighed for overløb fra bassinledningen til regnvandsanlægget, når bassinet er fuldt 
af vand. Overløbsbygværket indrettes med mekanisk rensning, formodentlig i form af 
en rist som f.eks. en tromlesi. 

Overjordisk regnvandsanlæg
I den midterste og sydligst del af parken vil ske en landskabelig bearbejdning, med 
etablering af rensebassiner og lavninge. Dimensionering fremgår af tabel 1. 

Rensebassinerne placeres primært i den sydlige del af anlægget, hvor de største 
mængder regnvand skal håndteres. De indrettes med permanent vådvolumen, tæt bund 
og sider, dykket udløb og sektioneres med forbassiner. 

I dag findes 4 regnvandsbassiner i Kagsåparkens separatkloakerede oplande. Det 
største bassin, U7 ”Nordvand”, i Gladsaxe Kommune, som er et åbent græs- og 
flisebeklædt bassin, der afvander Mørkhøj Erhvervskvarter. Bassinet fungerer i dag 
kun som forsinkelsesbassin ved ekstreme regnhændelser med et opstuvningsvolumen 
på ca. 3.000 m3, men optimeres til et permanent vådvolumen på ca. 2.140 m3 og et 
forsinkelsesvolumen på ca. 10.000 m3. Dertil har Vejdirektoratet 3 regnvandsbassiner 
VD nr. 7, 8 og 9, hvis permanente vådvolumen er ukendt. 

De 10 eksisterende regnvandsudløb bibeholdes og tilpasses regnvandsanlægget. 
Samtidig indrettes anlægget, således at der er mulighed for tilslutning af 10 nye 
regnvandsudløb. 

Navn Permanent 
vanddybde

Maksimal
vanddybde

Permanent
volumen

Maksimal
opstuvningsvolumen

Rensebassiner
VD7 Ukendt Ukendt Ukendt 1.400 m3

2.A 1,4 m 4,4 m 2.100 m3 13.800 m3

VD8 Ukendt Ukendt Ukendt 900 m3

Nordvand 0,9 m 3,3 m 2.100 m3 10.100 m3

2.D 0,9 m 2,4 m 4.000 m3 10.000 m3

3.A 1,7 m 3,2 m 7.800 m3 12.100 m3

3.B (eksisterende VD9) 1,5 m 3,9 m 3.800 m3 18.400 m3

Lavninger
1.A - 0,3 m - 800 m3

1.B - 0,9 m - 1.800 m3

Kildeplads - 0,9 m - 20.800 m3

2.B - 2,4 m - 11.700 m3

2.C - 0,9 m - 2.600 m3

2.E - 0,6 m - 6.700 m3

3.C - 2,1 m - 2.400 m3

Volumen i alt 113.500 m3

Tabel 1  Estimerede vanddybder og opstuvningsvolumener i rensebassiner og lavninger ved 
permanent vanddybde/volumen og ved maksimal vanddybde/volumen. Tal er afrundede.
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I den nordlige del af Kagsåparkens Regnvandsanlæg, langs kolonihaverne, foretages 
ingen terrænregulering og strømrenden beholdes i det eksisterende vandløbstracé. I den 
midterste og sydligste del af regnvandsanlægget tildækkes det eksisterende 
vandløbstracé på visse delstrækninger. Den påfyldte jord bliver niveleret med en jævnt 
skrånende hældning ned mod rensebassinerne, lavninge og den nye strømrende, som 
tillader afdræning af tilstødende arealer til regnvandsanlægget. Samtidig etableres en 
nye strømrende, som vil få en mere central placering i parken, med et naturligt å-
lignende, slynget forløb, der forbinder områdets rense- og forsinkelsesbassiner. 
Strømrendens profil vil blive fastlagt under den videre projektering og under hensyn til 
daglig vandføring og en vandføring op til en 5-års hændelse. 

Regnvandsanlægget dimensioneres desuden til forsinkelse ved ekstremregn med et 
maksimalt opstuvningsvolumen på 113.500 m3. Lavningene etableres med et samlet 
volumen på ca. 46.800 m3 og vil kun fyldes med vand ved kraftig regn, hvorfor de ikke 
etableres med tæt bund. Det resterende opstuvningsvolumen etableres omkring 
rensebassinerne. 

Oplande
Oplandet til Kagsåparkens Regnvandsanlæg er fuldt udbygget med bolig- og 
industriområde, kolonihaver og større infrastrukturanlæg. Området er fuldt kloakeret, 
på nær kolonihaverne i begge kommuner. De forskellige overfladetyper er grønne 
arealer, befæstede arealer, herunder Herlev/Gladsaxe Ringvej, Motorring 3, 
Hillerødmotorvejen og mindre villaveje, tagflader, gangstier og parkeringsområder.
Oversigt findes i bilag 4. 

I dag udgør det samlede opland 490 ha, med et befæstet areal på 137 red. ha. Efter 
etablering af Kagsåparken samt vejvandsseparering i ca. 10 % af oplandet, vil det 
samlede opland udgøre 439 ha, med er befæstet areal på 126 red. ha. Oplandsarealet 
reduceres idet en del af det eksisterende opland i fremtiden vil aflede via Stavnsbjerg 
Allé-bassinet. Arealet af Kagsåparkens Regnvandsanlæg er medregnet i det samlede 
oplandsareal. 

Hydraulik 
Udledningspunkt fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg til Kagså er fastsat i Herlev og 
Gladsaxe kommuners spildevandsplaner og ligger ved indløbet under Klintekongevej 
lige før underføringen af Motorring 3. 

I dag udledes årligt 340.000 m3 vand gennem underføringen ved Motorring 3, svarende 
til en middel udledningshastighed på 1.700 l/s ved en 1-års hændelse (T=1) og 3.440 
l/s ved en 5-års hændelse (T=5).

Overfladeanlægget i Kagsåparkens Regnvandsanlæg dimensioneres til at kunne 
håndtere 413.000 m3 regnvand pr. år. Stigningen omfatter både en reduktion af 
belastning med opspædet spildevand samt øget tilledning af overfladevand, idet 
kommunerne forventer at vejvandsseparere ca. 1/3 af oplandet til regnvandsanlægget. 
De årligt udledte mængder fremgår af tabel 2. 
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Kagsåparkens RegnvandsanlægStatus
efter nedlæggelse 

af vandløbet Før separering Efter separering
Regnvand
Opland (red.ha) 52.4 52.4 79.0
Vandmængde (m³/år) 268.000 268.000 404.000
Vand fra overløb fra fællessystem
Opland (red.ha) 84.3 65.9 47.2 
Opland (tot.ha) 314 254 213
Vandmængde (m³/år) 72.300 26.700 8.500
Antal overløbshændelser fra 
overløbsbygværker (status) eller 
fra bassinledning pr år 
(Overbelastningshyppighed, n)

> 50 9.5 4.2

I alt i udledningspunkt
Vandmængde (m³/år) 341.000 296.000 413.000
Opland (tot.ha) 490 429 439 
Normal (middel) 
vandføring/udledningshastighed 
(1 års hændelse) (l/s)*

1.700 880 880

Maksimal vandføring/ 
udledningshastighed, 5 års 
hændelse
(l/s)

3.440 880 880

Maksimal vandføring/ 
udledningshastighed, 5 års 
hændelse
(l/s/tot.ha) – max 2 l/s/ha

3.5 2.1 2.0

Tabel 1. Årligt udledte vandmængder fra kloaksystemer og udledningshastigheder i 
udledningspunkt ved Motorringvej 3. *En 1 års regn repræsenterer en regn med normal/middel 
vandføring.

De årligt udledte mængder regnvand er beregnet for henholdsvis regnvands- og 
fællessystemet. Regnvandsmængderne er beregnet ud fra en gennemsnitlig årlig 
nedbør på 512 mm, svarende til 80 % af en årsnedbør på 640 mm. Vand fra overløb fra 
fællessystemer er beregnet via langtidssimuleringer foretaget i 2016 ved hjælp af Mike 
Urban model. Til beregningerne er anvendt regndata fra Søborg Vandværk-regnserien, 
målestation nr. 30222. Ifølge beregninger i skrift 30 falder der i denne regnserie 643 
mm regn om året. 

Udløbet ved Klintekongevej ved Motorring 3 vil blive reguleret via et styret spjæld 
inden udledning til Kagså. Styringen baseres på vandstanden i Kagsåparken og sikrer 
en maksimal afledning fra regnvandsanlægget på 880 l/s ved en 5-års hændelse (T=5).

Under kraftige regnhændelser, T>5, hvor kapaciteten i regnvandsanlæggets lavninger 
er fyldt op og vandstanden i parken nærmer sig kritisk niveau, åbnes spjældet ved 
udløb til recipient, således at mest muligt vand kan afledes. I ekstreme og sjældne 
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situationer kan det betyde, at vandføringen i Kagså stiger til ca. 8.000 l/s, hvilket ligger 
indenfor de aftalte 8.500 l/s i Harrestrup Å-samarbejdets Kapacitetsplan. 

I tørre perioder vil der i den nye strømrende løbe lidt, hvilket svarer til de nuværende 
forhold. Det formodes, at drænvand, afstrømmende terrænnært grundvand samt renset 
spildevand fra Herlev Hospital vil bidrage til, at strømrenden især den sydlige del af 
regnvandsanlægget, vil være vandfyldt hele året, da strømrende på denne strækning 
bliver etableret med tæt bund. 

Renseforanstaltninger 
Ved kraftig regn aflastes der i dag årligt ca. 72.000 m3 opspædet spildevand fra overløb 
til Kagså, svarende til ca. 20 % af den samlede vandmængde. Overløbene sker 50-60 
gange om året. Der findes kun mekanisk rensning i form af skumbræt og gitter på 
nogle af overløbsbygværkerne.

Når Kagsåparkens Regnvandsanlæg er fuldt udbygget reduceres den årlige udledte 
mængde opspædet spildevand til 26.700 m3/år, idet samtlige spildevandsoverløb 
tilsluttes den nye bassinledning. Den efterfølgende separering af vejvand i de 
fælleskloakerede oplande i begge kommuner medfører en yderligere reduktion, således 
at der årligt aflastes 8.500 m3 opspædet spildevand. Det svarer til en reduktion på 90 % 
i forhold til i dag, og spildevandet vil kun udgøre ca. 2 % af den samlede udledte 
vandmængde til recipient.  

De eksisterende renseforanstaltninger af regnvand udgøres af Vejdirektoratets 
regnvandsbassiner. For at optimere rensning af alt regnvandet i Kapsåparkens 
Regnvandsanlæg udformes de nye rensebassiner med forbassiner, der fungerer som 
sandfang og olieudskiller, samt vådvolumen med permanent vandspejl. 

Drift og vedligeholdelse
I perioden 2017-2019 vil Kagsåparken fremstå, som i dag. Derfor vil driften og 
vedligeholdelse af det tidligere vandløb i Kagsåparkens Regnvandsanlæg fortsætte som 
hidtil, selvom det overgår til forsyningsselskaberne. Øvrige grønne parkarealer bliver 
fortsat vedligeholdt af Gladsaxe Kommune. 

Når Kagsåparkens Regnvandsanlæg er etableret og sat i drift, skal bassinledningen, 
overløbsbygværker og øvrige bygværker vedligeholdes af forsyningsselskaberne, på 
linje med lignende kloakanlæg. 

Drift og vedligeholdelse af regnvandsanlægget vil blive beskrevet i aftale mellem 
forsyningsselskaberne samt Gladsaxe og Herlev kommuner. Omkring drift og 
vedligeholdelse af lavninge til håndtering af ekstremregn, skal der indgås aftale 
mellem forsyningsselskaberne i Harrestrup Å-samarbejdet. 
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Tidsplan og anlægsaktiviteter
Kagsåparkens Regnvandsprojekt er på nuværende tidspunkt under projektering. I årene 
2017 og 2018 detailprojekteres anlæggene. Anlægsarbejdet forventes udført i løbet af 
de efterfølgende år og forventes færdigt i år 2023. I løbet af 2024 vil der skulle ske 
vejvandsseparering, eller lignende tiltag, i oplandene i begge kommuner. 

Miljøteknisk vurdering
Denne udledningstilladelse gælder fra det tidspunkt, hvor vandløbet ændrer status og 
optages i kommunernes spildevandsplaner som spildevandsteknisk anlæg, 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg, over projekterings- og anlægsperioden og til de 
planlagte initiativer i oplandet er gennemført samt det færdige anlægs fremtidige drift. 

Ansøger har anslået at der går 7 år, før Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil kunne tages 
fuldt ud i brug. I den mellemliggende periode vil de vandkvalitetsmæssige og 
hydrauliske forhold i Kagsåparken og Kagså gradvist ændres og forbedres. Dertil 
hænger Kagsåparkens Regnvandsanlæg hydraulisk og vandkvalitetsmæssigt sammen 
med andre anlægsprojekter omkring Kagså. 

Forudsætninger og dimensionering
Oplandet til Kagsåparkens Regnvandsanlæg er stort og indeholder både fælles- og 
separat- og ukloakerede områder. Derfor gælder tilladelsen for udledning og tag- og 
overfladevand, vejvand samt overløb fra fælleskloak. 

Beregningerne af indretning og funktionalitet af Kagsåparkens Regnvandsanlæg er 
baseret på forudsætninger om forskellige planlagte initiativer, som ændrer i 
kloakeringsforhold i oplandene. Såfremt der ændres i forudsætningerne, vil det kunne 
medføre ændringer i sammensætning og mængde af det vand, som anlægget er planlagt 
til at skulle håndtere.

Derfor har kommunerne stillet vilkår om, at anlægget skal udføres som beskrevet i 
ansøgningen til udledningstilladelsen samt beskrivelser i VVM-redegørelse og vilkår i 
VVM-tilladelsen. Samtidig er der stillet vilkår om, at forsyningsselskaberne skal 
orientere kommunerne, såfremt der sker ændringer i forudsætningerne eller anlæggets 
funktion og kapacitet, med henblik på forhandling om eventuelle tilpasninger. 

Vandkvalitet
Et af hovedformålene med Kagsåparkens Regnvandsanlæg er at forbedre 
vandkvaliteten i Kagså og Harrestrup Å. Det vil ske ved at opsamle størstedelen af 
spildevandet fra overløb fra de fælleskloakerede oplande og lede det til renseanlæg, 
BIOFORS Renseanlæg Damhusåen. Samtidig bliver overfladevandet renset i 
Kagsåparken, inden det ledes til Kagså og Harrestrup Å. 

Bassinledning
I projekterings- og anlægsperioderne vil påvirkningen med opspædet spildevand være 
som i dag, idet de eksisterende overløb først vil kunne tilkobles bassinledningen, når 
den er færdig i år 2023. Grundet projektets omfang, fysiske udstrækning og 



15

kompleksitet er det ikke muligt at reducere belastningen med opspædet spildevand 
tidligere. 

Den nye bassinledning dimensioneres, så der fremover kun vil ske aflastning 10 gange 
årligt når anlægget er færdigt og 5 gange årligt, når supplerende tiltag, f.eks. 
vejvandsseparering, i oplandet er gennemført. Neddroslingen kan ikke ske hurtigere, 
idet de 10 nye udløb med overfladevand ikke kan tilsluttes, før anlægget er færdigt. 

Mængden af opspædet spildevand vil reduceres fra de nuværende ca. 857 m3 pr. red. 
ha, over 405 m3 pr. red ha, til ca. 180 m3 pr. red. ha når alle tiltag i oplandene er 
gennemført. Kommunerne vurderer, at reduktionen af den årlige belastningsgrad er 
acceptabel, da det ligge under 250 m3 pr. red. ha, som beskrevet i de statslige 
vandplaners retningslinjer.

For at undgå uhygiejniske forhold ved overløb fra den nye bassinledning er der stillet 
vilkår om, at ristegods skal tilbageholdes. Ved ekstremregn, hvor regnvandsanlægget 
fyldes til kritisk kote, forventes at udbredelsen af opspædet spildevand maksimalt vil 
kunne bredde sig til de to sydligste rensebassiner. Placeringen af overløbet er afhængig 
af, at det sydligste eksisterende overløb kan tilsluttes bassinledningen. For at sikre, at 
kravet til antallet af årlige aflastninger overholdes, er der sat vilkår registrering af 
dette. 

Overfladevand
I dag er rensning af overfladevandet i Kagsåparken begrænset til Vejdirektoratets 3 
regnvandsbassiner. Da vandløbet i sig selv ikke har væsentlig renseeffekt, vil 
vandkvaliteten i den 2-årige projektperiode og delvis i anlægsperioden, være uændret i 
forhold til den nuværende kvalitet. 

Rensebassinerne og forsinkelsesvolumen (lavninger) i Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
etableres inden for de eksisterende topografiske, infrastrukturelle og fysiske rammer, 
herunder grundvandsforhold samt optimalt i forhold til eksisterende og fremtidige 
regnvandsudløb. For at skabe plads til de nye rensebassiner og lavninge, skal der under 
anlægsarbejdet fjernes store mængder jord fra parken. For at undgå at kvaliteten af 
overfladevandet forringes under anlægsarbejdet, er der stillet vilkår om, at der ikke må 
forekomme erosion, bundfældige stoffer mv., som kan påvirke vandkvalitet og fysiske 
forhold i Kagså. 

For at sikre optimal rensning af overfladevandet i det færdige regnvandsanlæg, har 
kommunerne stillet krav til, at dimensioneringen af de nye rensebassiner med 
permanent vandspejl som udgangspunkt skal følge principperne om BAT, jf. 
spildevandskomiteens anbefalinger og ”Faktablad om dimensionering af våde 
regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012”. Vilkårene fastsætter krav til 
vanddybde, hældningsgrad og indretning med sandfangs-lignende funktion samt 
tæthed og ind- og udløb i hvert rensebassin. Kommunerne vurderer, at den nye 
strømrende og lavningerne vil ikke få nogen renseeffekt.

Placering af de nye rensebassiner er afhængig af eksisterende og fremtidige regnvands-
udløb og den endelige dimensionering af bassinerne vil først fastlægges i forbindelse 
med detailprojekteringen. Det betyder, at vådvolumen i de enkelte rensebassiner vil 
kunne komme til at ligge enten over eller under den anbefalede dimensionering på 
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200-300 m3 pr. red. ha., hvor de øverste vil være under- og de nederste 
overdimensionerede. Begge dele medfører ringere rensning og variation i 
oprensningshyppighed. 

Kommunerne vurderer, at rensning af overfladvand i Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
skal ses som en helhed, idet anlægget består af flere koblede rensebassiner, således 
at langt størstedelen af overfladevandet renses i mere end ét rensebassin samtidig 
med at rensebassinerne med den forventelige laveste renseeffekt ligger øverst i 
forhold til vandet strømning gennem regnvandsanlægget. 

Den kumulative effekt (vandets vej gennem flere på hinanden følgende rensebassiner) 
kendes ikke, men formodes at tilsvare det som sker i lignende naturlige sø- og 
grøftesystemer, hvorfor kommunerne vurderer at renseeffekten for det samlede 
regnvandsanlæg vil være tilstrækkeligt til at opfylde BAT, selvom de enkelte 
rensebassiners dimensioner skulle fravige de anbefalede intervaller. 

Dette begrundes desuden med, at ansøgningens beregninger af stofkoncentrationer er 
baseret på konservative værdier for fjernelse af stof og dels at den kumulative effekt 
ikke er indregnet i oplysningerne, bl.a. fordi det afhænger af placeringen af de 10 nye 
regnvandsudløb. På denne baggrund har kommunerne sat krav om, at de enkelte 
rensebassiners vådvolumen skal dimensioneres som beskrevet i ansøgningen og VVM-
redegørelsen.

Driften af overfladeanlægget skal understøtte en effektiv rensning af overfladevandet. 
Derfor har kommunerne stillet vilkår som sikrer tæthed og optimal opholdstid i 
bassinerne samt at resuspension og tilgroning undgås. Løbende tilsyn med anlæggets 
funktionalitet, herunder udvikling i mængden af bundfældigt materiale, skal sikre 
vandgennemstrømning og tilstrækkelig renseevne. Kravet om oprensning af bassinerne 
er sat ud fra en betragtning om, at de enkelte rensebassiner måske ikke kan 
dimensioneres indenfor de anbefalede 200-300 m3 pr. red. ha. For rensebassiner med 
mindre volumen vil det medføre, at bassinerne sandsynligvis skal renses hyppigere, 
mens der for bassiner med større volumen skal renses sjældnere. 

Med en anslået årlig stoffjernelse på ca. 25 tons suspenderet stof og et samlet 
permanent vådvolumen på 20.000 m3, vil rensebassinerne sandsynligvis skulle 
oprenses med 10-25 års mellemrum. Derfor vurderer kommunerne, at kravet om 
oprensning når 40 % af lagervolumen, gældende for hvert enkelt hoved- og forbassin, 
er fyldt op, ikke medfører unødige ekstraomkostninger forsyningsselskaberne til 
vedligeholdelse af regnvandsanlægget. 

Der er ikke fastsat grænseværdier til enkelte stofkoncentrationer i udledningen til 
Kagså, men vilkår om at der skal kunne udtages en repræsentativ vandprøve, såfremt 
kommunerne vurderer, at der kan være risiko for at stofkoncentrationer i 
overfladevandet er for høje i forhold til det forventede niveau efter rensning. Der er 
ikke sat vilkår om etablering af prøvebrønd inden udledningspunktet, idet området 
udgøres af den nye strømrende. 

HOFOR´s kildeplads XIV ligger i Kagsåparken i en naturlig lavning og vil indgå i 
regnvandsanlægget med et opstuvningsvolumen på 20.800 m3. Statistisk set vil 
arealerne kunne oversvømmes sjældnere end hvert 10. år. For at beskytte 
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grundvandsressourcen vil kildepladsen blive sikret mod disse oversvømmelser efter 
nærmere aftale med HOFOR. Dertil ligger indvindingsopland til HOFOR´s kildeplads 
XIII i den sydlige del af Kagsåparken, hvor de fleste rensebassiner er planlagt placeret. 
Størstedelen af området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland og 
boringsnære beskyttelsesområder omkring de to kildepladser.  

For at beskytte grundvandsressourcen skal, såvel rensebassiner som strømrende, 
etableres med tæt bund og sider, da disse dele af regnvandsanlægget vil stå med 
permanent vandspejl og strømrenden for det meste med jævnt løbende vand. Derfor 
er der sat vilkår om oprensningsmetode samt at undgå planteopvækst, således at 
vedligeholdelsen udføres, så det undgås at bryde tætheden af membranerne. 

Samtidig vil tæt bund i rensebassinerne have en gavnlig effekt på renseeffekten, idet 
udtørring og indsivning af væsentlige mængder grundvand undgås. Kommunerne har 
ikke stillet krav om tæt bund i forsinkelsesvolumen i området omkring den nordlige 
kildeplads, Kildeplads VIX, idet området kun sjældent og kun i kort tid vil kunne være 
oversvømmet med overfladevand. 

Indenfor den planlagte placering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg findes 3 
regnvandsbassiner tilhørende Vejdirektoratet og som afvander Hillerødmotorvejen og 
Motorring 3. Bassinerne har et udviklet et naturligt dyre- og planteliv og er vurderes at 
være beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

De nye rensebassiner i Kagsåparkens Regnvandsanlæg etableres med permanent 
vådvolumen og et areal over 100 m2 og vil således minde om naturlige søer. Derfor 
vurderer kommunerne, at det ikke kan udelukkes at der med tiden kan indfinde sig et 
naturligt plante- og dyreliv i de nye rensebassiner, som vil blive omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor er der sat vilkår om at oprensning skal foregå i 
vinterhalvåret og forsyningsselskaberne senest 3 måneder inden planlagt oprensning 
skal orientere kommunerne. Kommunerne vurderer at oprensningen således vil kunne 
respektere hensynet til naturinteresserne samt at tid til en sagsbehandling, inkl. 
klagefrister, kan tilgodeses. 

Hydrauliske forhold
Et andet af hovedformålene med Kagsåparkens Regnvandsanlæg er, at begrænse 
oversvømmelser langs Kagså.

Under projekterings- og anlægsfasen vil Kagsåparken fremstå som i dag, hvor 
overfladevand ledes fra de eksisterende regnvandsudløb til det gamle vandløbstracé og 
videre til recipient. For at sikre, at vandgennemstrømningen i anlægget ikke giver 
anledning til oversvømmelser i området, er der stillet krav om, at det gamle 
vandløbstracé skal vedligeholdes som et vandløb, selvom det er overgået til at være et 
spildevandsteknisk anlæg. Vilkårene handler bl.a. om beredskab. 

Basisvandføringen fra det færdige regnvandsanlæg til Kagså vil hovedsagelig bestå af 
tilstrømmet grundvand og vil derfor være årstidsafhængig. 

Det terrænnære grundvand står højt, især i den sydlige del af området, hvorfor 
grundvandsforholdene er modelleret efter Gladsaxe/Lyngby modellen, inkl. 28 nye 
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boringer. Modellen viser, at grundvandsbidraget i det færdige regnvandsanlæg ikke 
ændres i forhold til det nuværende niveau og vil ligge omkring 20 l/s. På grund af 
naturlige årstidsvariationer i grundvandsstanden vil indsivning være størst i perioden 
december til april. 

Dertil forventes at tilstrømme mindre mængder drænvand til Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg.  Herlev og Gladsaxe kommuner har kendskab til 3 eksisterende 
drænudledninger til vandløbet nær Klausdalsbrovej. Dertil er der i forbindelse med 
gennemgang af vandløbet registreret 2 udløb, måske til drænvand, lige nord for udløb 
fra Vejdirektoratets bassin VD8 (U32) samt syd for boldbanen i Herlev. Boldbanen er i 
dag drænet og vil efter reetablering igen blive drænet, idet det terrænnære grundvand 
ligger højt i dette område. Udledninger fra de eksisterende dræn er ikke målt, men 
anslået til mellem 0,03 og 0,2 l/s, hvilket ligger omkring naturlig afstrømning. 

Dertil forventes, at Herlev Hospital får tilladelse til at udlede renset spildevand. En 
ekstra årlig tilledning til Kagsåparkens Regnvandsanlæg på ca. 200.000 m3 vil betyde, 
at den totale afledte vandmængde vil øges med ca. 60 % i forhold til nuværende 
forhold. Da vandet udledes jævnt over døgnet og året med ca. 6 l/s, vil mængden 
udgøre under en promille i forhold til kapaciteten i Kagsåparkens Regnvandsanlæg og 
samtidig virke som supplement til basisvandføringen i Kagså.

I dag er udledningen af overfladevand til Kagså impulspræget. Fra der færdige 
regnvandsanlæg vil der ske en udjævning af udledningen til Kagså, idet vandets vej 
gennem den nye strømrende og rensebassiner sikrer en jævn og uhindret 
vandgennemstrømningen i anlægget, samtidig med at udledningen til Kagså bliver 
styret af et spjæld. Herved vurderer kommunerne at de fysisk forhold i Kagså 
forbedres og risikoen for oversvømmeler ved hverdagsregn mindskes. Derfor har 
kommunerne der stillet vilkår om placering af ind- og udløb i anlæggets rensebassiner 
samt driften og vedligeholdelse af den nye strømrende. Drift af strømrenden gælder 
også det tidligere vandløbstracé, fra Klausdalsbrovej til Kagsåkollegiet, selvom profilet 
ikke ændres.

Den årlige udledte mængde overfladevand til Kagså er i dag 268.000 m3. Dertil 
forventes Herlev Hospital at få tilladelse til at udlede 114 l/s, som er fastsat ud fra 
afløbskoefficienten fra grunden. Frakobling af overfladevand fra hospitalet er 
beskrevet i Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-2019 og forventes gennemført i 
år 2018. Tilledningen af overfladevand og renset spildevand fra Herlev Hospital til 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil aflaste det fælleskloskerede opland og derved 
nedsætte antal og mængde af overløb til Kagså. 

Den årlige udledte vandmængde falder til 293.000 m3, når anlægget er bygget. Det 
skyldes at spildevandet ledes til den nye bassinledning i stedet for til recipient. 
Når de supplerende tiltag i opladet er gennemført i år 2024, forventes den årlige 
vandmængde at stige til 413.000 m3 idet vejvandet tilsluttes overfladeanlægget 
(regnvandsparken). I begge situationer vil det styrede spjæld ved Motorring 3 sikre, at 
der sker en udjævning med maks. 880 l/s for regnhændelser op til T=5, svarende til en 
reduktion i udledningshastigheden på 74 % i forhold til nuværende situation. 

Kagsåparkens Regnvandsanlæg dimensioneres til at kunne rumme op til 113.000 m3 
ved ekstrem regn. Forsyningsselskaberne skal overholde serviceniveauet i 
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kommunernes spildevandsplaner for overløb fra fælleskloakerede områder, således at 
der ikke må ske overløb fra regnvandsanlæggets kanter til omkringboende oftere end 
hvert 10. år (n=1/10). Det er ikke fysisk muligt, at der kan ske overløb fra 
regnvandsanlægget til recipient, hvorfor udledningen sker ved det styrede spjæld ved 
Motorring 3. I ekstreme og sjældne situationer kan det betyde, at vandføringen i Kagså 
stiger til ca. 8.000 l/s, hvilket ligger indenfor de aftalte rammer på 8.500 l/s i 
Harrestrup Å-samarbejdets Kapacitetsplan. 

Beskrivelse af recipienter
Kagså er i dag et 4,7 km langt byvandløb som løber fra Klausdalsbrovej til Harrestrup 
Å. Vandføringen er impulspræget og normalt lav, men er ved større regnhændelser er 
vandløbet hydraulisk belastet. Gladsaxe, Herlev, København og Rødovre kommuner er 
vandløbsmyndigheder. 

Fra det nye udledningspunkt ved Motorring 3 fortsætter Kagså ca. 1,5 km som åbent 
vandløb indtil udløbet i Harrestrup Å nær Brunevang i Rødovre Kommune. Kagså er 
på den første strækning fra Motorring 3 ned til Kagsmosen forholdsvis dybt nedskåret 
med en hældning på brinkerne på ca. 1:0,5 og et fald på ca. 2 ‰. Ud for Kagsmosen er 
vandløbet smalt, lavt og faskinsat med et fald på 0,5 ‰, svarende til blødbundsvandløb 
og udgør her en hydraulisk flaskehals. På den sidste strækning gennem Rødovre 
Kommune langs Motorring 3, udvides Kagså igen, med en bundbredde på 1,30 m, 
stejle brinker med en hældning på 1:0,5 og et fald på ca. 2 ‰. Kagså udmunder i 
Harrestrup Å gennem et bygværk. 

Vandløbet er påvirket af opspædet spildevand fra fælleskloakerede oplande fra 6 
overløb, foruden de 18 overløb i Kagsåparken. Vandkvaliteten er dårlig udtrykt ved 
faunaindeks, DVFI 1-2, jf. basisanalysen for de statslige vandplaner. Vandet er uklart, 
lugtende og de fleste steder uden vegetation. Dertil er Kagsmosen næringspåvirket 
bl.a. som følge af flere årlige overløb fra vandløbet med opspædet spildevand.

På strækningen langs Københavns Kommune er Kagså og Kagsmosen beskyttet efter 
§3 i naturbeskyttelsesloven. Kagsmosen er desuden omfattet af fredningen af 
Vestvolden. Hverken Kagså eller Kagsmosen indgår i den statslige vandplanlægning. 
Kagså er undtaget, idet det er et mindre sidevandløb med et opland under 10 km2.  

Harrestrup Å er et mellemstort byvandløb. Ved punktet, hvor Kagså løber ud i 
Harrestrup Å har vandløbet flisebelagte sider. Tidligere blev også Harrestrup Å 
benyttet som afledningskanal for spildevand. Derfor er åen på flere strækninger 
nedstrøms Kagså, dybt liggende under terræn, stærkt reguleret og flisebelagt.

Vandkvaliteten er sat til moderat6, udtrykt ved DVFI 2/3 og ved udledningspunkt af 
Kagså, målsat til godt økologisk potentiale (Faunaklasse 4), defineret som god kemisk 
tilstand. Vandet opfylder i dag ikke målsætningen, sandsynligvis på grund af de mange 
udledninger af regnvand fra befæstede arealer samt overløb fra spildevandskloakker. 
Længere nedstrøms klassificeres Harrestrup Å i dag som ”ukendt økologisk tilstand”, 
med mål om at få en god økologisk tilstand. 

6 Statens vandområdeplaner 2015-2021, vandområdedistrikt II, Sjælland, MiljøGIS for 
vandområdeplaner

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
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Kapacitet
Vandføringsevne og kapaciteten i Kagså er ikke beskrevet i vandløbsregulativerne, 
men vandløbet er i dag hydraulisk belastet og kapaciteten er begrænset især omkring 
Kagsmosen.  

Baseret på det eksisterende vandløbsprofil er den nuværende maksimale vandføring i 
Kagså lige inden indløbet ved Motorring 3 estimeret til 5-6.000 l/s. Underføringen 
under Motorring 3 består af et betonrør, hvor den maksimale vandføring på er beregnet 
til ca. 8.500 l/s. 

Den bredfyldte vandføring på strækningen fra Motorring 3 til udløbet i Harrestrup Å er 
i marts 2017 bestemt ved stationære simuleringer med MIKE 11 vandløbsmodel, med 
manningtal på 11,5 fastlagt på baggrund af kalibrering af målinger. På strækningen fra 
Motorring 3 til Herlev Hovedgade (Frederikssundsvej) er kapaciteten ca. 2.500 l/s. 
Mellem Herlev Hovedgade og Sonatevej stiger kapaciteten til 3.500 l/s og mellem 
Sonatevej og Jernbanebroen ses en forøgelse til 4.000 l/s. 

Kapaciteten i Kagså ud for Kagsmosen er i sommer 2016 beregnet til 325 l/s ved et 
manningtal på 11,57. Brinkerne langs Kagsmosen og Kagssøen er lave, hvorfor 
vandløbet i dag aflaster godt 39.000 m3/år til Kagsmosen og godt 4.000 m3/år til 
Kagssøen. Aflastning til Kagsmosen sker med en hyppighed på henholdsvis 10 og 12 
gange årligt6. Nedstrøms Kagsmosen og til udløbet i Harrestrup Å er kapaciteten 
beregnet til igen at være mindst 3.000 l/s. 

Kapaciteten opstrøms for Herlev Hovedgade er således mindre end nedstrøms herfor. 
Dette skyldes, at broen under Herlev Hovedgade fungerer som en flaskehals, hvor 
vandstanden opstrøms for broen skal stige, før vandet så at sige kan presses gennem 
broen. Det skal understreges, at den beregnede vandføringskapacitet i marts 2017, 
baseret på stationær strømning, er et udtryk for et konservativt estimat. Der kan således 
forekomme situationer af kortere varighed, hvor vandløbet er i stand til at føre større 
vandføringer uden af gå over sine bredder. Dette skyldes blandt andet, at vandløbet i 
sig selv også indeholder et volumen, der ved en stationær betragtning fyldes helt op.

Kapaciteten i Harrestrup Å er ikke beskrevet i vandløbsregulativet. Vandføringen er 
normalt lav, men ved større regnhændelser er vandløbet hydraulisk belastet. 

I projekterings- og anlægsperioden vil udledningen fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
være uændret i forhold til i dag. Når anlægget er færdigt, vil den styrede udledning på 
maksimalt 880 l/s mindske belastningen af Kagså under hverdagsregn. Alligevel vil 
vandløbet være hydraulisk belastet omkring Kagsmosen, idet kapaciteten her kun er 
325 l/s. 

Kagsåparkens Regnvandsanlæg indgår sammen med Kagsmosen og Kagså i 
Harrestrup Å-samarbejdet, om at skabe kapacitet for regnhændelser større end T=5, 
hvorfor det er vigtigt, at samtænke løsningsforslag med Harrestrup Å-samarbejdet til 
håndtering af kraftig regn, således at de forskellige initiativer ikke bliver modsatrettede 
og medfører modstridende hydrauliske konsekvenser. I februar 2017 har Harrestrup Å 
samarbejdet besluttet at inddrage recipienterne som modningsprojekter, hvilket 

7 Københavns Kommune, Kagsåen – hydraulisk kapacitet, juni 2016
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indebærer, at processen omkring beregning af løsninger, vandløbsreguleringssager 
og tilladelser samt gennemførelse af tiltag, er højt prioriteret.

Dette skal ses i sammenhæng med, at udledningstilladelsen til Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg gives under forudsætning af, at der inden anlægget sættes i drift, er 
skabt hydraulisk kapacitet i Kagså til såvel hverdagsregn (T=5) samt ved ekstremregn. 
Det indledende arbejde er i skrivende stund igangsat. Gladsaxe og Herlev kommuner 
vurderer, at fristen på ca. 1 år er rimelig for, at forslag om tiltag skal forelægges 
projektgruppen for Harrestrup Å samarbejdet til godkendelse. Forslaget skal omfatte 
en tidsplan for gennemførelse af tiltagene samt budget. Kommunerne betragter på 
ovennævnte baggrund vilkåret som handleplanvilkår. 

Bilag IV arter
Kommunerne har ikke oplysninger om forekomst af bilag IV arter i recipienten. 

Natura 2000 
Nærmeste Natura 2000 område nedstrøms Kagsåparkens Regnvandsanlæg, er område 
N143 ”Vestamager og havet syd for”, inkl. Kalveboderne, som ligger ca. 10 km fra 
udledningspunktet fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Projektets påvirkning er 
beskrevet i VVM-redegørelsen, som konkluderer at Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
hverken i anlægs- eller driftsfasen ikke vil medføre negativ påvirkning af Natura 2000-
området. 

Samlet vurdering
Forudsætningen for at kunne etablere Kagsåparkens Regnvandsanlæg er, at 
forsyningsselskaberne finansierer projektet. De juridiske aspekter sammenholdt med 
finansieringsmodellen og størrelsen af projektet bevirker, at det er nødvendigt at 
parken og øverste del af vandløbet overgår til spildevandsteknisk anlæg allerede på 
nuværende tidspunkt. 

Grundet projektets omfang, fysiske udstrækning og kompleksitet er det ikke muligt at 
reducere stofbelastningen og de hydrauliske forhold før regnvandsanlægget er færdigt 
og supplerende tiltag er gennemført, forventeligt i år 2024. 

Kagså er i dag hydraulisk belastet. Der er ikke gennemført beregninger af en eventuel 
yderligere neddrosling eller udjævning af den maksimale afledning baseret på det 
reducerede oplandsareal. Ved en værdi på 1 l/s og med udgangspunkt i det reducerede 
oplandsareal, vil udledningen fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg skulle neddrosles til 
126 l/s. En så kraftig neddrosling ville medføre at der skulle tilbageholdes et stort, 
ekstravolumen i Kagsåparkens Regnvandsanlæg og rensebassinernes tømmetid 
forøges. 

Da vandet herved vil opstuve i den nederste del af regnvandsanlægget, vurderer 
Gladsaxe og Herlev kommuner, at dette volumen udgør for stor en risiko for 
oversvømmelse af naboejendommene, beliggende nær udledningspunktet ved 
Motorring 3. Dertil vil en højere vandstand i Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
umiddelbart opstrøms udledningspunktet, kunne give problemer i forhold til afledning 
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af vand fra bassinledningens overløb, hvilket vil medføre tilbagestuvning i 
fællessystemet i begge kommuner. 

Som konsekvens heraf vil afledning af regn- og spildevand kunne blive reduceres, 
hvilket kan medføre problemer med vand på terræn langt opstrøms i oplandene. På 
denne baggrund vurderer Gladsaxe og Herlev kommuner, at neddrosling til det ansøgte 
880 l/s vil være den miljø- og samfundsmæssigt mest optimale løsning. 

Under nuværende forhold, samt under anlægsfasen og i det færdige anlæg vil 
grundvandsbidraget og tilledning af renset spildevand fra Herlev Hospital sikre en 
jævn basisvandføring i Kagså. Selvom basisvandføringen er påvirket af 
årstidsvariationer vurderer kommunerne, at vandløbet ikke udtørrer i sommerperioder. 

Dertil vil Kagsåparkens Regnvandsanlæg sikre en udjævning af vandføringen i Kagså i 
forbindelse med regnvejr. Samtidig gives tilladelsen under forudsætning af, at er skabt 
hydraulisk kapacitet i Kagså såvel ved hverdagsregn, som ved ekstremregn. 

På denne baggrund vurderer kommunerne, at Kagsåparkens Regnvandsanlæg vil 
medføre forbedring af de fysiske forhold i Kagså samt bidrage til at nedsatte den 
hydrauliske belastning, så den fremtidige kapacitet i vandløbet respekteres, også når 
initiativer i Harrestrup Å-samarbejdet tages i betragtning. 

Et af hovedformålene med Kagsåparkens Regnvandsanlæg er, at reducere mængden af 
opspædet spildevand til recipient for at leve op til vandområdeplanens indsatskrav. 
Kommunerne vurderer, at gennemførelse af projektet vil nedsætte belastning med 
opspædet spildevand til et acceptabelt niveau, jf. statens vejledning. 8 

Kagsmosen er ikke miljømålssat i det statslige vandområdeplaner. København har i 
forbindelse med aflastning fra Symfonivej-bassinet vurderet, at overløb fra Kagså til 
Kagsmosen på n =1/5 er acceptabelt i forhold næringsstofbelastningen af mosen.

Våde regnvandsbassiner er i dag en af de mest velafprøvede teknikker til rensning af 
separat regnvand. Selvom den kumulative effekt af den konstruktion som er valgt i 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg ikke kendes, vurderer kommunerne at den samlede 
rensegrand af overfladevandet vil kunne opnå kvalitet, svarende til BAT. 

Vandkvaliteten af det rensede spildevand fra Herlev Hospital sikres gennem krav i 
særskilt tilslutningstilladelse til hospitalet og efterfølgende ved supplerende 
udledningstilladelse til Kagsåparkens Regnvandsanlæg.

Samlet set vurderer kommunerne at udledningen fra Kagsåparkens Regnvandsanlæg 
vil have en positiv påvirkning på både den biologiske og kemiske kvalitet i Kagså og at 
udledning fra det færdige anlæg ikke er til hinder for at Harrestrup Å kan opnå 
miljømålet om godt økologisk potentiale på det første strækning efter udløb fra Kagså 
og god økologisk tilstand på den nedstrøms del af Harrestrup Å, som fastsat i statens 
vandområdeplaner. 

8 Miljø- og Fødevareministeriets vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter, juli 2017.
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Etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg medfører, at der tilledes 63.800 m3 mere 
opspædet spildevand til renseanlægget BIOFORS A/S. Samtidig reduceres den årlige 
belastning med overfladevand med 136.000 m3. Netto reduceres belastningen med ca. 
72.000 m3 vand årligt. Kommunerne vurderer, at ændringerne vil være en fordel for 
renseanlæggets funktion, dels på grund af den nedsatte belastning og mindre fortyndet 
spildevand samt at der sker en udjævning i tilledningen, idet spildevandet først 
kommer til renseanlægget, når der er plads i kloaksystemet. 

Det er Gladsaxe og Herlev kommuners samlede vurdering, at den ansøgte indretning af 
Kagsåparkens Regnvandsanlæg er den miljømæssigt mest optimale løsning. Projektet 
er grundigt gennemgået i VVM-redegørelsen, hvor påvirkningen fra Kagsåparkens 
Regnvandsanlæg sammenfattende vurderes at være overvejende positive i forhold til 
områdets miljøforhold. Der kan derfor meddeles tilladelse til projektet. 

Partshøring 
Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos forsyningsselskaberne, HOFOR og 
Nordvand (i dag Novafos A/S), i perioden den 14. november – 2. december 2016 og 
igen i perioden 17.-24. marts 2017. Bemærkninger herfra er indarbejdet i tilladelsen.

Harrestrup Å-oplandets 10 kommuner og deres spildevandsforsyningsselskaber har 
indbyrdes indgået aftale om at koordinere og tilpasse kapaciteten af det hydraulisk 
belastede å-system. I henhold til aftalen høres alle kommuner og forsyningsselskaberne 
som parter, om tilladelser til nye udledninger til Harrestrup Å-systemet. 

Udkast til denne tilladelse har været i høring hos samarbejdets parter, Albertslund, 
Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og Rødovre 
kommuner samt deres forsyningsselskaber i perioden 20. januar – 28. marts 2017. 
Dertil har projektet været præsenteret for samarbejdskommunerne og deres 
forsyningsselskaber for Harrestrup Å-samarbejdet på møde den 3. februar 2017. 

Udkastet har i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen for 
projektet, endvidere været i partshøring hos København og Rødovre kommuner, da 
Kagså, som recipient, løbet gennem begge kommuner. Begge kommuner har haft 
bemærkninger til såvel VVM-redegørelsen samt udkastet til udledningstilladelsen. 
Kommunernes høringsbemærkninger samt Gladsaxe og Herlev kommuners 
kommentering fremgår af hvidbog til VVM-tilladelsen.

Udkast til tilladelsen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen (tidligere 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning), jf. spildevandsbekendtgørelsen9. Styrelsen 
har ikke haft bemærkninger til tilladelsen. 

9 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapital 3 og 4, bkg. 
nr. 726 af 1. juni 2016
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Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af 
Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klageberettigede er de eller den godkendelsen er rettet til, berørte parter samt enhver, 
der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 
uger fra offentliggørelse af afgørelsen, der vil sige senest den 11. januar 2018.

Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagenævnets klageportal. 
Link til klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside, 
www.nmkn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af sagen. Gebyrets 
størrelse er 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer for 
behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen 
er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke 
har kompetence til at behandle klagen. 

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 eller Gladsaxe Kommune, 
miljøafdelingen, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller miljo@gladsaxe.dk

Gladsaxe og Herlev kommuner videresender din anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. Yderligere 
oplysninger fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. 

Afgørelsen kan prøves ved domstolene i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 
inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 13. juni 
2018, eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at den endelige administrative 
afgørelse foreligger. 

Bolette Halfdan-Nielsen Keld Rehder 
Center for Teknik og Miljø Miljøafdelingen
Herlev Kommune Gladsaxe Kommune 
tlf. 4452 6430 tlf. 3957 5889
bolette.halfdan-nielsen@herlev.dk tmfkre@gladsaxe.dk 

Kopi af denne tilladelse er sendt til 
 HOFOR, elja@hofor.dk
 Rambøll, LNDB@ramboll.dk 
 Københavns Kommune, vand@tmf.kk.dk
 Rødovre Kommune, rk@rk.dk 

http://www.nmkn.dk/
mailto:tm@herlev.dk
mailto:miljo@gladsaxe.dk
mailto:bolette.halfdan-nielsen@herlev.dk
mailto:tmfkre@gladsaxe.dk
mailto:elja@hofor.dk
mailto:LNDB@ramboll.dk
mailto:vand@tmf.kk.dk
mailto:rk@rk.dk
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Bilag 1 Ansøgning 

Ansøgning af den 12. september 2016 
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Bilag 5 til ansøgning om udledningstilladelse, af 12. september 2016.
Notat vedrørende LTS-beregninger.
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Supplerende oplysninger af 16. november 2016 til ansøgning 
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Bilag 2
Drift og vedligeholdelse af det nedlagte vandløb før og under anlægsfasen 
Kagså skal, som spildevandsteknisk anlæg,  i perioden fra optagelse som 
spildevandsteknisk anlæg til det erstattes af det nye Kagsåparkens Regnvandsanlæg, 
principielt vedligeholdes, så det til enhver tid opfylder servicemålene i Gladsaxe og 
Herlev kommuneres spildevandsplaner om, at anlægget maksimalt må overbelastes 
hvert 5. år for regnvand og hvert 10. år for opspædet spildevand. Da det formodentligt 
ikke kan lade sig gøre at opfylde servicemålene på grund af åens nuværende 
udformning, skal åen i perioden som minimum fortsat vedligeholdes som vandløb, så 
forholdene ved Kagså holdes uændret. Dette indebærer, at forsyningsselskaberne skal 
udføre følgende. 

1. Ugentlige driftstilsyn af det tidligere vandløb og især rørunderføringer i perioden 
juni-november (skybruds- og løvfaldssæcon), samt 14 dages-driftstilsyn i perioden 
december-maj. 

2. Regnberedskab omfatter:
a. Driftstilsyn forud for varslede regnhændelser
b. Akut afhjælpning af eventuelle problemer under regnhændelser
c. Driftstilsyn efter regnhændelser. Regnhændelser forstås som skybrud, kraftig 

regn samt længerevarende regn. 

3. Driftstilsyn af de 2 sandfang ved klintekongevej og oprensning inden de bliver 
fyldt.

4. 1-2 årlige grødeskæringer og oprydning af det tidligere vandløb. 

5. Oprensning og vedligeholdelse af det tidligere vandløb skal ske efter behov, så det 
til enhver tid opfylder dimensionerne som beskrevet i vandløbsregulativet for 
Kagså. 
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BILAG 3
Udløb og overløb til Kagsåparkens Regnvandsprojekt

K
om

m
un

e / Ejer

Type Udløbsnr. Lokalitet

Status

K
agsåpar
kens 

R
egnvan

dsprojekt

Efter 
separerin

g

F 1105000 Klintekongevej x - -
F 1106000 Havmandsvej 12 x - -
F 1107000 Ederlandsvej x - -
F 1112000 Hyldemorsvej x - -
F 1113000 Snemandsvej x - -
F 1114000 Alfevej 14 x - -
F 1115000 Kagsåvej x - -
F 1116000 Langdyssen 54B x - -
F 1117000 Langdyssen 68 x - -
F 1118000 Langdyssen 80 x - -

F 1107000 Elverparken bag 
Elverskolen x - -

F 1107000 Elverhøj ved sportsplads x - -
R 5500000 Ved HF Nyvang x x x
R 1199100 Herlev Ringvej x x x
R 1199200 Herlev Ringvej x x x
R Ikke navngivet Elverhøjen - - x

R Ikke navngivet Hospital/Elverhøjen/Herle
v Ringvej

- - x

H
erlev

R Ikke navngivet Motorring3 - - x
F U3 Stavnsbjerg Allé x - -
F U4 Åstedvej x - -
F U5 Juni Allé 2 x - -
F U6 Septembervej x - -
F U8 Kagsåvej x - -
F U9B Ved Kagså x - -
R U7 Bassin ved Kagsåparken x x x
R U9A Kagsåkollegiet x x x
R U9C Kagsåkollegiet x x x

R U10 Hillerødmotorvejen v. 
Klausdalsbrovej x x x

R Ikke navngivet Augustvej - - x
R Ikke navngivet Kagsåvej - - x
R Ikke navngivet Septembervej - - x

G
ladsaxe

R Ikke navngivet Ederlandsvej - - x
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R Ikke navngivet Aprilvej - - x
R Ikke navngivet Åstedvej - - x
R VD Bassin 7 Kagsåen, Herlev Ringvej1 x x x
R VD Bassin 8 Kagsåen, Node 146 x x x
R VD Bassin 9 Kagsåen, Node 177 x x x

V
ejdirektorat R U32* Kagsåen, U32, VB8 x x x

 F Overløb fra 
bassinledning Ved Klintekongevej - x x

Tabel 1, bilag 3 Eksisterende og planlagte interne udløb og interne overløb for projektområdet. R= 
regnvandsudløb, F = udløb fra overløb fra fællessystem (x = eksisterer, - = eksisterer ikke). 
*U32 afvander afkørselsrampe for Motorring 3 + en mindre del af Gladsaxe Ringvej.
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BILAG 4

Eksisterende opland til Kagsåparkens Regnvandsanlæg fordelt på kloakeringstype, eksisterende 
afskærende og større ledninger i fællessystemet, interne regnvandsudløb (grønne) og interne 
overløb fra fællessystemet (røde). 
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Figur 2 Opland efter etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Placering af eksisterende og 
nye bassiner (hvide), interne regnvandsudløb (grønne) og interne overløb (røde). Kortet viser 
planlagte oplande, der planlægges separatkloakeret. 

Opland efter etablering af Kagsåparkens Regnvandsanlæg. Placering af 
eksisterende og nye bassiner (hvide), interne regnvandsudløb (grønne) og interne 
overløb (røde). Kortet viser planlagte oplande, der planlægges vejvandssepareret 
(seperatkloakeret).

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


